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ingyenes hetilap

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu

Honlap: www.kolcseynyomda.hu ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

A cégcsoport
keres.

Beo
raktári munkavállalókat

Amit ajánlunk:
- határozatlan munkaviszony
- 86%-os bejárási hozzájárulás
- munkaruha
- egyműszakos munkarend

(hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)
- bruttó 220.000 Ft alapbér
- 13. havi fizetés
- targoncás jogosítvány előnyt jelent

Jelentkezni és érdeklődni személyesen lehet hétfőtől
péntekig 8-tól 14:30-ig. Cím: Beo Kft. Nyirád TSZ major

Az akció 2019. január 18-tól a készlet erejéig tart. A kép csak illusztráció. Részletek az üzletben.

Veszprém, Bezerédi u. 2. (A volt okmányiroda utcájában)

Tel.: 06-88/787-599
A buszpályaudvartól 200 méterre.

Autóval megközelíthető a rendőrséggel szembeni tér felől. Parkolási lehetőség a bolt előtt.

Számítógépes látásvizsgálat:

érkezési sorrendben,

hétfőtől-péntekig, minden nap 9-től 16 óráig.

SZUPER OPTIKASZUPER OPTIKA

AKCIÓAKCIÓ
Unja már, hogy állandóan
cserélgetnie kell az olvasó
és az „utcai” szemüvegét?

Van megoldás:
Multifokális szemüveg
prémium minőségben!

a szemüveg teljes árából!
A keretből is, a lencsékből is,

és a munkadíj árából is!

-55% kedvezménnyel

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

Tehergépkocsi-vezetőt
felveszünk!

06-30/2161-910

Érdeklődni: 06-30/3788-163

Festésben jártas kollégát keresünk
éves munkára hivatalosan bejelentett

állás, heti fizetés.

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

06-30/9575-422
www.automentestapolca.hu

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!A
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INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat

CNC gépkezelőket, esztergályosokat,
lakatosokat, gépbeállítókat, felületkezelőket,

fémipari szakmával rendelkező munkatársakat

2, 3 és folyamatos műszakrendbe
operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

(ülő vagy álló munkakörök)

gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

valamint

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

ÚJ ÉV, ÚJ ÁLLÁSOK

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

JELENTKEZZ MÉG MA!
hívj minket, vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

06-88/400-453, 06-20/929-2430
vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben:

manatwork@manatwork.hu

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
pályázat útján értékesítésre kínálja

Részletes pályázati felhívás megtalálható a település
honlapján, vagy személyesen átvehető az Önkormányzati

Hivatal műszaki irodájában.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Telefon: 06-87/464-244
E-mail: hivatal@revfulop.hu • Honlap: www.revfulop.hu

a Révfülöp, Szőlő u. 37. szám alatti, 2324/3
helyrajzi számon nyilvántartott „lakóház, udvar”

megnevezésű belterületi ingatlant.

JELENTKEZÉS:
Telefonon a 06-70/610-0064-es telefonszámon.

Csörgess meg vagy küldj visszahívós SMS-t!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK
EGY ÉS HÁROM MŰSZAKBAN

ÉS
MUNKAKÖRBEN!

OPERÁTOR, ÖSSZESZERELŐ GÉPKEZELŐ

Amit biztosítunk számodra:
• Béren kívüli juttatás
• Jelenléti prémium
• Teljesítmény prémium
• Munkabér előleg
• Hosszú távú munkalehetőség
• Munkába járás támogatása

- bérlettel (előre biztosítjuk)
- üzemanyag térítéssel

• Távoli lakóhely esetén szállás

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel./fax: 87/414-644, 06-20/980-8059

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

ingyenes hetilap

Tapolca, Sümeg, Balatonederics,

Zánka környékén alkalmi

vagy állandó jelleggel

irodaházak, családi házak

takarítását vállaljuk.

Tel.: 06-30/758-3553

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

Tapolca, Batsányi u. 1.Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Hagyományos acélszerkezetek összeállítása
• Hegesztési elő- és utómunkálatok

• Szakirányú szakmunkás/fémmegmunkáló végzettség
• Megbízható, pontos, precíz munkavégzés

• Megbízható, német tulajdonú stabil munkahely
• Versenyképes jövedelem
• Magas műszakpótlékok (törvényhez képest)
• 13. havi fizetés
• Havi mozgóbér
• Munkatárs ajánlási program
• Bejárási támogatás (busz, vonat, autó)

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Amit kínálunk:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el hozzánk
fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: hr@rhodius.com

LAKATOS
pozícióba.

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Gyártásközi anyagmozgatási feladatok ellátása
• Anyagmozgások könyvelése vállalatirányítási rendszerben
• Kapcsolattartás a raktár és a gyártási terület között

• Érvényes targoncavezetői jogosítvány /vezetőüléses és
gyalogkíséretű targonca/

• Magabiztos számítógépes felhasználói ismeretek
• Három műszakos munkarend vállalása

• Gyártói vagy ipari környezetben szerzett tapasztalat
• Raktárosi vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Képességek, amelyek előnyt jelenthetnek:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el
hozzánk fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: andrea.toth@rhodius.com

ANYAGMOZGATÓ
pozícióba.

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

Tapolca, Gyulakeszi tú
(Z ldpont aut sbolt mellett)ö ó

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt Üzleteiben
nem  tartózkodhatnak.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 08.00 - 14.00
07.00 - 19.00

Nyitvatartási idő

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
KERESÜNK

NEMESVÁMOSI MULTINACIONÁLIS
PARTNERCÉGÜNKHÖZ

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL

TAPOLCA
MEZŐSZENTGYÖRGY

VÁRPALOTA
+36 20 272 61 18

ÓRABÉR:
+TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ
+MINŐSÉGI BÓNUSZ

br. 1250 Ft

�

�

BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS
FIZETÉSI ELŐLEG

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

Emlékezek drága férjem,

„Olyan szomorú nélküled élni,
Téged mindenütt hiába keresni
Téged várni, ki nem jön többé
Szeretni foglak mindörökké!”

Felesége
halálának 1. évfordulóján.
BÓDAI JÁNOS

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK
A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a
nemzeti doh nybolt Üzleteiben

nem  tart zkodhatnak.

é é
á

ó

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
05.00 - 22.00

14.00 - 20.00

Nyitvatartási idő

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.Tapolca, Batsányi u. 1.

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

HÚSPATIKA
Tapolca, Fő tér 4. Ny.: H-P: 6.30-18.30, Szo.: 6.30-14

Kínálatunkból:Kínálatunkból:

Békacomb, koktélrák, fácán, házinyúl comb, liba, kacsa, malac,
borjú, sertés, baromfi. Pisztráng, keszeg, pontypatkó, fogasfilé kapható!

Fűszerek és BBQ szószok kaphatók!

sült kolbász, hurka,

saláták, szendvicsek, kávé

Reggelizőnkben:

sült csirke, oldalas,

SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!

Vecsési savanyúságok: - káposztával töltött almapaprika
- cseresznyepaprika - savanyúkáposzta - csípős almapaprika

- bajor káposztasaláta

2019. január 26. - február 1.2019. január 26. - február 1.

Őrölt fűszerpaprika 1 kg 2.290 Ft/cs
Marhabél, szalámibél, kuláré....

Bulgur 250 gr.
Kuszkusz 250 gr.
Bőrös fogasfilé
Afrikai harcsafilé
Nílusi sügérfilé

(1.196 Ft/kg)

(1.356 Ft/kg)

299 Ft/cs
339 Ft/cs

3.290 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.990 Ft/kg

Burgonyás kenyér 60 dkg  400 Ft/db

HIFU - tartós bőrfeszesítés

Mesolift - M
ezoterápia

Tartós smink tetoválás

Ipl - tartós szőrtelenítés

Lézeres bőrfiatalítás

Testszobrászat

Tapolca, Deák F. u. 9-11.Tapolca, Deák F. u. 9-11. Tel.: +36-30/318-1984Tel.: +36-30/318-1984

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Anti-Aging specialista,
mesterkozmetikus,

okleveles sminktetováló,
hyamatrix szakértő

OXYGENEO ÉS BEETOX
HÁMLASZTÁS
OXIGENIZÁLÁS
HIDRATÁCIÓ
KOLLAGÉN TERMELÉS
BEETOX AGE REVERSE

Új!
Az orvos-esztétikában a

HIFU után a 2. leghatékonyabb
fiatalító eljárás az USA-ból!

méhméreg és méhpempő csodálatos
kivonata az apitoxin serkenti a bőr
feszességét és volumenéért felelős
rugalmas kötőszöveti rostos
fehérjéinek termelődését, a kollegén
és az elasztin állomány növekedését.

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-
Termék specialista

Nyitva: H-P: 8-20, Szo: 8-12Nyitva: H-P: 8-20, Szo: 8-12



WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

A Szent György-hegy raposkai
oldalán aszfalt utas megközelít-
hetőségű kis hétvégi ház veze-
tékes vízzel, villannyal, kb. 3000
m2-es szőlőterülettel eladó. Ir.ár:
6,2 mFt. T.: 06-20/915-6635
A Csobáncon 30 m2-es lakóte-
rületű hétvégi ház boltíves pin-
cével, 2984 m2-es telekterülettel
eladó. Ir.ár: 6,5 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Kapolcson 101 m2-es kb. 200
éves parasztház csendes, kel-
lemes környezetben 787 m2-es
telekterülettel eladó. Ir.ár: 15
mFt. T.: 06-20/915-6635
Badacsonytördemic zártkerti
részén, balatoni panorámás, 8,5
m2-es, könnyűszerkezetes ház
1213 m2-es gyümölcsös telek-
kel vízvezetékkel eladó. Ir.ár: 3
mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
a Balatonra és a bazalthegyek-
re panorámás, állandó lakásra
alkalmas, 88 m2-es lakóterüle-
tű, garázzsal, pincével rendel-
kező kitűnő állapotú hétvégi
ház, 3 fázis árammal, fúrt kúttal,
hidroforral, vezetékes vízzel 3317
m2 telekkel eladó. Ir.ár: 16 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóte-
rületű, felújított nappali + 1
egész + 1 félszobás, dryvit szi-
geteléses, központi fűtéses csa-
ládi ház eladó. Ir.ár: 17,5 mFt. T.:
06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb talál-
ják meg ingatlanát. Keresek
Badacsony és körzetében há-
zat, nyaralót, mezőgazdasági
ingatlant, Tapolcán lakást kül-
földi vevőkörrel! Tel.: 06-
30/9477-270_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgá-
latok, napelemes rendszerek
tervezése. EURA MÉRNÖKIRO-
DA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Badacsonytördemic külterü-
letén 3000 m2-es mezőgazda-
sági terület eladó. Érdeklődni a
06-30/868-1361-es számon le-
hetséges._____________________________

Badacsonyi hegyen 7736 m2-
es jó termő olasz rizling ültetvény
eladó. Érdeklődni a 06-30/868-
1361-es számon lehetséges. _____________________________

Diszelben építési telek eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

Tapolca északi részén öt szobás,
két konyhás, két fürdőszobás
családi ház, nagy pincével, ga-
rázzsal és műhellyel eladó. Ir.ár:
29 mFt. Tel.: 06-30/282-4146_____________________________

Tapolcán eladó 1 szobás ház vá-
rosközponthoz közel, új nyílá-
szárókkal, belül felújítva. Ir.ár: 8
mFt. Tel.: 06-30/562-2794_____________________________

Eladó Halápi hegy nyugati ol-
dalán szőlő, présház, gyümöl-
csös. Tel.: 06-70/459-1059

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kame-
rás állapotfelmérés, csatorna-
építés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezeté-
kek nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Kertépítő. Automata öntöző-
rendszerek tervezését, kivitele-
zését vállalom. Hívjon bizalom-
mal. Kozák Zoltán Tel.: 06-
20/509-1240_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkatré-
szei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönöz-
zön: lapvibrátort, döngölõt, agg-
regátort, beton vibrot, földfúrót,
bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, beton-
keverõt, kõroppantót, gyeplazí-
tót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt és
még sok mindent. Érd.: Marton
Gép-kölcsönzõ Tapolca, József
A. u. 12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk
több éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden, ami
szőlő. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótir-
tást, elhanyagolt területek rend-
betételét, veszélyes fák kivá-
gását, sitt hordást és sziklak-
ertek építését. Nyaralók és pan-
ziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Vízvezeték-fűtésszerelés és
egyéb épületgépészeti munká-
kat vállalunk. Tel.: 06-30/379-
8551, 06-30/9478-233_____________________________

Cserépkályha, kandalló és ke-
mence tervezése, építése, át-
rakása garanciával. Tel.: 06-
70/3392-422, 
www.balatonkalyha.hu_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobilize-
res autókulcsok másolása,
kulcsházak, távirányítók, kapu-
nyitó távirányítók, kés-, hús-
daráló kés- és metszőolló-éle-
zés. Tapolca, Sütő A. u. 3. Tel.:
06-20/9855-898_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat
vállalunk! Uitt: cserépkályhák,
kandallók építése, átrakása.
Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

Elhanyagolt telkek rendbeté-
telét, veszélyes fák kivágását,
bozótirtást vállalunk. Tel.: 06-
30/462-1008_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. Tel.:
06-20/366-8659_____________________________

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Ta-
polcán, Keszthelyen és von-
záskörzetükben. Hívásra, ház-
hoz megyek. Tel.: 06-30/467-
4279_____________________________
Háztartási gépek márkaszer-
vize! Garanciális és kész-
pénzes javítás, klímatelepítés,
szerviz. Új gépek kiszállítása,
beüzemelése Tapolca 5.000
Ft-tól. Szabó Gábor háztartá-
si gépszerelő. T.: 06-20/511-
8003, 06-87/411-965_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető! Ve-
szélyes fák kivágása, gallyazá-
sa, festés, molinó, villanysze-
relés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezen-
dő munka 20 méter magassá-
gig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA
06-20/563-6767
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Állandó csapatunkat bővíte-
nénk. Cukrász,  pultos- fel-
szolgáló, konyhai kisegítő
munkatársakat keresünk. Éves
állást,  heti két szabadnapot,
szabadságot, versenyképes
fizetést kínálunk. Igényessé-
get, gyakorlottságot, fejlő-
désre való törekvést várunk.
Munkavégzés helye: Köveskál,
Kővirág. Tájékozódni, érdek-
lődni a www.kovirag.hu web-
oldalon, vagy a 06 31 324
8498-as telefonszámon szí-
veskedjenek_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást ke-
res. 4-5 fős brigádok és pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk.
Elvárások: szakképzettség, ön-
álló munkavégzés, józan életvi-
tel. Amit kínálunk: hosszútávú
stabil munkahely, versenyképes
jövedelem, munkaruha. Je-
lentkezés:  H-P: 7-16-ig Tel.:
+36-30/249-4699, 87/466-175_____________________________

Tapolcai büfébe heti két napra
éves bejelentett állásra női dol-
gozót felveszek, nyugdíjas is le-
het. Tel.: 06-30/812-2214_____________________________

Kőművest és segédmunkást
keresek éves állásra. Tel.: 06-
30/744-6902_____________________________

Informatikai végzettséggel ál-
lást keresek. Tel.: 06-70/426-
5799_____________________________
C és E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező gépjárművezetőt ke-
resünk belföldi élőállat szállító
tehergépjárműre. Tel.: 06-
30/226-0909_____________________________

Megbízható, munkájára igé-
nyes, józan életű kőművest
(bér: 14.000 Ft/nap), építőipa-
ri segédmunkást (bér: 9000
Ft/nap) és betanított kőművest
(bér:11.000 Ft/nap) keresünk.
"B" kat. jogosítvány előny. Érd.:
06-30/360-5294_____________________________

Rakodógép kezelőt univerzális
gépre, és tehergépkocsi vezetőt
konténeres autóra éves állásra
felvennék. Érdeklődni: 06-
20/316-8106_____________________________

Varrónőket keresünk alkalmi
foglalkoztatással heti 2-3 nap-
ban. Érd.: Vegyesipari Szövet-
kezet Tapolca, Ipar u. 1954/6._____________________________

Tehergépkocsi vezetőt felve-
szünk. Tel.: 06-30/2161-910_____________________________

Szobafestő-mázoló munka-
társat keresünk tapolcai telep-
hellyel. Tel.: 06-30/9933-953_____________________________

Tapolcai Gösser Sörözőbe pul-
tos munkatársat keresünk. Tel.:
06-30/9933-953_____________________________

Tapolcai Shell töltőállomásra 2 fő
kútkezelőt keresünk. Jelentkezni
önéletrajzzal a helyszínen vagy 
az alábbi e-mail címen lehet 
benzinkuttapolca@gmail.com_____________________________

Vagyonőröket keresünk üzlet
őrzésre Tapolcára. Kiemelt bér-
rel, alkalmazotti jogviszonyba.
Tel.: 06-70/228-5814_____________________________

Éves állásra keresünk azonna-
li kezdéssel pizzafutárt Tapol-
cára. Tel.: 06-70/779-1014_____________________________

A Taurus Trade Kft profilbővítés
miatt munkájára igényes mun-
katársat keres pénzügyi ügyin-
tézői munkakörbe. Feltétel: ex-
cel program magabiztos hasz-
nálata. Fényképes önéletrajzát
az iroda@taurustrade.hu e-
mail címre várjuk_____________________________

A Taurus Trade Kft precíz mun-
katársat keres adminisztratív
feladatok ellátására. Feltétel:
excel program magabiztos hasz-
nálata. Fényképes önéletrajzát
az iroda@taurustrade.hu e-
mail címre várjuk

Budapest belvárosában, köz-
vetlenül a Blaha L. térnél eladó
egy jó állapotú, 47 m2-es  egye-
di gázfűtéses összkomfortos la-
kás. Azonnal kiadható,
(kb.200.000 Ft/hó), ill. engedé-
lyezett a Airbnb szolgáltatás is
! Egyetemistának, befektetésnek
is kiváló. Ár: 36,9 M Ft Tel.:
+36-70/376-7820

Eladó lakás Tapolcán a város-
központban, 57 m2-es felújí-
tott téglalakás eladó. 15,5 mFt.
Tel.: 06-30/2324-250_____________________________

Tapolcán az Egry utcában, I.
emeleti, 1+2 félszobás, felújí-
tott, alacsony rezsijű lakás el-
adó. Ár: 14,6 mFt. Tel.: 06-
30/513-3330_____________________________

Tapolcán a Keszthelyi út 45-ben,
magasföldszinti, 68 m2-es lakás
eladó. Ir.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06-
30/355-0585_____________________________

Tapolcán az Egry utcában eladó
egy 59 m2-es első emeleti, fel-
újított lakás. A ház szigetelt, sa-
ját kazánnal. A lakások egyedi
fűtésmérővel felszereltek. Ár:
15,5 mFt. Hasonló Győr környéki
vagy Budapest környéki csere
érdekel. Tel.: 06-30/688-5709,
esti órákban _____________________________

Tapolcán a Dobón 60 m2-es,
első emeleti, erkélyes, felújí-
tott tégla  lakás eladó. /tágas
konyha-étkező, külön fürdő, kü-
lön toalett/ Ár: 12,9 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán, a Sümegi úton, 54
m2-es, II. emeleti, jó állapotú
műanyag nyílászárós lakás be-
épített konyhabútorral eladó.
Ir.ár: 13,2 mFt. Tel.: 06-30/9475-
347_____________________________
Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. eme-
letén 74 m2, 3 szobás,  jó álla-
potú erkélyes lakás eladó. Egye-
di gázfűtés, szigetelt épület, új,
hőszigetelt műanyag nyílászárók
új redőnyökkel, szúnyogháló-
val, fa parkettás szobák, külön
fürdő és WC. Ár: 16,9 MFt Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán, társasházi lakás Vén-
deki út 18. sz. eladó 100 m2 be-
építhető tetőtér, csendes, nyu-
godt környezet. 18,9 mFt. Tel.:
06-30/315-6267_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
64 m2-es, 2. emeleti, erkélyes,
felújítandó tégla lakás eladó. / 1
+ 2 félszoba, külön étkező, für-
dő, toalett/ Ár: 15,6 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán a Juhász Gy. utca
45. szám alatt első emeleti, 1,5
szobás, 42 m2-es lakás eladó.
Tel.: 06-30/516-4224_____________________________

Tapolcán nagyon közel a bel-
városhoz, 64 m2-es, első eme-
leti, felújítandó lakás eladó. Ár:
12,5 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán az Ady utcában,  4 -es
társasházban eladó 1 + 2 fél-
szobás 65 m2-es lakás, gáz kon-
vektor és cserépkályha fűtéses +
garázs. Azonnal beköltözhető.
Érd.: 06-70/374-0080, vagy 
csababadacsony@gmail.com_____________________________

Tapolcán a belvárosban felújí-
tott, erkélyes, 55 m2-es, klímás,
kiváló állapotú 4. emeleti lakás
eladó. Ár: 12,99 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, er-
kélyes, 54 m2-es, nagy konyha-
étkezős, felújítandó lakás el-
adó. /külön fürdő, külön toalett/
Ár: 10,99 MFt Tel.: 06-30/860-
2010
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Vásárolnék egy német gyárt-
mányú SOLO típusú sebváltós,
3 sebességes, kistraktort, egy-
ben rotációs kapa is – pótkocsi,
járókerekek és rt. kapák nélkül,
mivel a sajátomnak a kuplung-
ja ment tönkre, vagy csak egy
kuplungszerkezetet, hozzá fő-
leg Ferrodor lamellákat vagy
komplett kuplungot (motor vagy
váltó hibás is érdekel). Tel.: 06-
30/941-1836_____________________________

Hízók eladók 100 kg-tól 160 kg-
ig. Ár: 470 Ft/kg. Tel.: 06-
30/426-7403_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és
felültöltős automata mosógép,
mikró, Bosch és AEG porszívó
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga
tisztító gép,  asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, Ryobi ács-
gyalu, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmotoros
önjáró  lombszívó  75 cm széles,
talajfúró benzinmotoros  új,
elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfűrész-
lánc élező, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, ben-
zinmotoros és elektromos  gyep-
szellőztetők, Makita akkus gér-
vágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), diesel hőlégbefúvó 15-25
KW, szeg- és kapocsbelövő 5-15
cm levegős, szárított paprika da-
ráló, kézi parkettázó fűrész 220V-
os új,  karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fű-
rész 220V, faeszterga 1000 mm,
2  késes vágópult fűnyírótrak-
torhoz, masszázsmatrac,  Ya-
maha Mint újszerű robogó  el-
adó. Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Takarmány árpa, búza és ku-
korica valamint széna, szalma és
lucerna bálák eladók! Tel: 06-
30/900-27-11

_____________________________

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrész-
üzemi melléktermék (parketta és
széldeszka) méretre vágva,
konyhakészen kiszállítva eladó.
T.: 06-30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő szél-
deszka léces és széles szállítás.
T.: 06-20/9469-678

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére, Lesencetomajra, Szigli-
getre, Taliándörögdre, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Üzletünk lakástextil részlegére
olyan kolléganőt keresünk aki szí-
vesen megtanulná a függönyök
szabását, varrását, eladását.
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal személyesen vagy e-ma-
ilben a tapolca@profipadlo.hu cí-
men. Tel.: 06-87/412-097, 06-
20/330-3991_____________________________

Kerámiaműhely betanított mun-
kára munkatársat keres. Tel.: 06-
30/424-7094

ÁLLÁS -,
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Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk grá-
nit ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu Tel.: 06-
20/421-5079_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás opti-
malizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia.
Energetikai, mûszaki-biztonsági
tanácsadás, gáz-ipari mûszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816
EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci,
ponyva, farmer, bõrkabát javí-
tása, cipzár cseréje. Póráz, nya-
körv, derékszíj kapható. Ringli-
zés, patentozás. Munkaruhá-
zat! Nyitva: H: szünnap, K-SZ-P:
8-16, CS: 8-18, SZ: 8-12,
Ebédidõ 12-13_____________________________

Szobafestés mázolás, tapétá-
zás, homlokzatfestés – szigete-
lés, színezés, álmennyezetek
készítése, gipszkartonozás,
gipszkarton válaszfal építése,
lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarí-
tással is. Korrekt, tiszta, minő-
ségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kár-
pitozása, javítása. Bőr bútorok
javítása, áthúzása, ponyvák ja-
vítása, készítése. Autóülések,
motorülés javítása, áthúzása
szövet, bőr, műbőr választék.
Kisgyörgy János kárpitos 8300
Tapolca, Kinizsi Laktanya T.: 06-
20/465-8854_____________________________

Pincék, gazdasági épületek épí-
tése, felújítása, támfalak, kerí-
tések, kocsi beállók, térburko-
latok építését vállalja építőipa-
ri Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garanci-
ális beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465

Balatonrendes belterületén Bá-
nyász utcában, 2160 m2 össz-
közműves építési telek eladó,
megosztható is. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/452-7257_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyi-
ben megbíz minket lakása,
családi háza, nyaralója, pin-
céje, építési telke, mezőgaz-
dasági  ingatlanja eladásá-
val, mi gyorsan, a legjobb pi-
aci áron értékesítjük. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen felújításra
szoruló panorámás nyaraló el-
adó. Ir.ár: 11 mFt. Tel.: 06-
20/533-0609_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
eladó egy 94 m2-es,  4 szobás,
kétszintes, összkomfortos, jó
állapotú sorházi családi ház,
hátsó, kb. 40 m2-es önálló kert-
tel, terasszal, elől szintén önál-
ló telekrésszel, valamint vállal-
kozásra is alkalmas 16 m2-es
önálló kis házzal. Ár: 23,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a kertvárosban két-
szintes sorházi lakás felújított
alsó szinttel - újszerű konyha-
bútor + gépek - előkerttel, kis
udvarral eladó. Ár: 18,9 MFt Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán eladó egy 230 m2-es,
két önálló bejárattal rendelkező,
kétszintes, jó állapotú, 2003-ban
épült  családi ház, 640 m2 te-
lekkel, kerttel.  (téglaépítésű,
cseréptetős, egyedi gázfűtés,
össz. közmű) Irányár: 26,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon 100 m2-es
részben felújításra szoruló, cse-
réptetős családi ház, külön nyá-
ri konyhával, 200 m2  jó állapotú
gazdasági épületekkel, klasszi-
kus nádfedeles pajtával  2.240
m2 telken, teljes közművel el-
adó. Ár: 9,9 M Ft!!! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon Kőóra dűlő-
ben, 2260 m2 gyümölcsös el-
adó. Területen található egy föl-
di pince, ami gyümölcs tárolásra
kiválóan alkalmas. Tel.: 06-
87/436-602, 06-30/9342-555_____________________________

Balatoni örök panorámás, bel-
területi építési telek!  Bada-
csonytomajon 150 m-re a Ba-
latontól, 2100 m2 panorámás,
belterületi telek eladó, 15 %
beépíthetőséggel. Ár: 29,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolca-Sebronban vállalko-
zásra alkalmas terület eladó.
4542 m2 (gyümölcsös, szántó,
3 gazdasági épület feltüntetés-
sel). Víz, villany van. Ir.ár: 4,9
mFt Tel.: 06-30/9394-083_____________________________

Tapolca, Diszelben eladó egy
nettó 140 m2 alapterületű, új-
szerű, 3 szoba + nappalis, 2 für-
dőszobás, egyszintes, magas
minőségi anyagokból épített,
extra kivitelezésű, igényes csa-
ládi ház. A közel 800 m2 terü-
leten továbbá gyönyörűen par-
kosított, kert, medence, ill. be-
rendezett fedett nyári konyha
nagy terasszal található. Ár: 45
M Ft Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Szőlőterületet vásárolok a
Szent György-hegy bármely ol-
dalán. Tel.: 06-30/453-6334_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 bel-
területi építési telek eladó csen-
des, nyugodt helyen, gyönyörű
panorámával a Káli-medencére,
teljes közművel (víz, villany,
csatorna, gáz!) 25 % beépítési
lehetőséggel nagyon kedvező
áron, 6,49  M Ft-ért! Tel.: +36-
70/376-7820  

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/956-7005_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre
hajló ágak levágása, alpintech-
nikai módszerrel. Bozótirtás.
Tel.: 06-70/229-6598 (Pepe Al-
pin Kft.)_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, ke-
rítések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Vállalok járólapozást, csempé-
zést, kerítések burkolását. T.: 06-
30/273-3261_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fûtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerûen, olcsón.
T.: 06-20/348-2726_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, par-
kettázást, parkettacsiszolást,
szõnyegezést, gipszkartonozást,
padlószőnyegezést, hajópadló-
zást, lambériázást, parafa bur-
kolást, falszigetelést vállalok
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/972-1622_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatré-
szek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsõlapok, szegély-
lécek gyártását vállaljuk. VEMI-
2003 Kft. Tapolca, Gyulakeszi u.
ASZTALOS FATELEP Tel.: 06-
20/437-2423, 06-20/277-1256,
06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu

_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás. Tetőtér beépítése, gipsz-
kartonozás. Kiülők készítése. T.:
06-70/344-7787

_____________________________

TZ-4K utánfutó eladó. Tel.: 06-
30/313-3204_____________________________

MTZ 50-es csörlővel, csipke-
dővel, toló lapáttal eladó. Uitt:
Nissan Cargo Vanette alkat-
résznek eladó. Tel.: 06-30/600-
8065

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vá-
sárolnék. Pál László T.: 06-
70/379-8439_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, vi-
aszok forgalmazása. Kapható
ápolókészlet fa ablakokhoz, be-
járati ajtókhoz. VEMI-2003 Kft.
Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTA-
LOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB la-
pok, rétegelt lemezek, gyalult
deszkák, szegélylécek, stáflik,
kerítésdeszkák, műszárított fű-
részáruk folyamatosan kapha-
tók. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATE-
LEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri
nyílászárók, ablakpárkányok, re-
dőnyök, szúnyoghálók, nagyon
kedvező áron. VEMI-2003 Kft.
Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTA-
LOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Simson motorokat vásárolnék
minden típust működő képtelent
is, alkatrészeket és egyéb régi
motorokat. Tel.: 06-30/3333-
978_____________________________
Vásárolnék hagyatékból régi
fateknőt, famelencét, porcelá-
nokat, régi fazekakat, edényeket,
kovács üllőt, nagy satut és
egyéb régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Vízvezetékszerelési szerszá-
mok eladók. Viega présgép,
Makita horonymaró, Rotthen-
berger menetvágó kézi, csősa-
tu, Pexfit kézi préselő 16-20-25-
ös, rézcsőhajlító készlet 12-15-
18-22-es, rézcsőhajlító műanyag
15-18-as, rézcső vágó kicsi-
nagy, svédfogók, mosogató-
csap lyukasztó, műanyagcső-
vágó olló, lézeres vízmérték,
Makita vésőgép HR4003C, vé-
sők, fúrók. Tel.: 06-30/313-3204_____________________________

Kiváló minőségű almafajták:
idared, jonagold, mutsu, starking
eladó 200 Ft-os egységáron. Ta-
polca, Apponyi A. u. 33. Tel.: 06-
87/321-784, 06-30/4852-690_____________________________

Bútor készletünk akciós  aján-
latai: három darabos ülőgarni-
túra 35.000 forint, ágyazható
garnitúra 68.000 forint és
98.000 forint. Stílus Galéria An-
tikvitás Csigó Malom 8286 Gyu-
lakeszi, Kossuth Lajos utca 109.
Nyitva naponta 9 - 17 óra között.
Tel.: 06-20/534-1333_____________________________

Kukorica törtszem eladó. Tel.:
06-30/227-7549_____________________________

Vemhes és friss fejős kecskék
eladók. Tel.: 06-30/317-2348

VEGYES oöl

59 m2-es, 4. emeleti, felújított,
Y-i lakás eladó. Tel.: 06-20/5777-
235

Tapolcán garázs kiadó a Zalah-
alápi úton. Tel.: 06-30/315-6267

Albérlet kiadó Tapolca város-
központjában. Teljesen felújí-
tott, 2 szobás, részben bútoro-
zott. Bérleti díj havi 60.000 Ft.
2 havi kaució szükséges. Kizá-
rólag jövedelemmel rendelkezők
jelentkezzenek. Február 1-től
beköltözhető. Tel.: 06-70/940-
1614_____________________________
Badacsonyörsön és Tapolcán
szállás kiadó csapatnak vagy 1-
2 főnek, munkásoknak, család-
nak. Tel.: 06-30/839-7546_____________________________

Tapolcán albérlet kiadó kicsi
garzon teljesen felszerelt egy fér-
fi részére. Tel.: 06-30/315-6267_____________________________

Budapesten a Hév, Szépvölgyi
megállójánál garzon, bútorozot-
tan igényesnek hosszútávra ki-
adó. 2 havi kaució szükséges.
Tel.: 06-30/528-9531

Badacsony központjában a
Dísztéren 60 m2 területű üzlet-
helyiség kiadó. Tel.: 06-20/344-
9797_____________________________
Herbária bolt keresi új, szerető
gazdáját. Jól bejáratott, 12 éve
működő Herbária bolt bérleti
joga átadó, céggel együtt. Ha
felkeltettem az érdeklődésedet
a 06-20/433-3359-es számon
hívhatsz. _____________________________

Balatonedericsi strandon be-
járatott, jó forgalmú büfé teljes
berendezéssel eladó. Ár: 7,5
MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Gyulakesziben jól bejáratott
190 m2-es, jó állapotú, felújított,
működő vendéglátó egység
2.630 m2 belterületi telken el-
adó., 50 m2-es boltíves pincé-
vel, teljes közművekkel, továb-
bi 160 m2-es felújításra szoru-
ló épülettel ill. egy fedett, nagy
nyári terasszal. Ár:  36,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820

Költöztetést vállalok rakodással 
és egyéb áruszállítást. T.: 06-
20/946-9678_____________________________

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák,
óriásplakát, molinó készítése.
Reklám feliratú ponyvák ké-
szítése, feliratozása. Kölcsey
Nyomda, Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 414-
678, 06-20/980-8059_____________________________

Építőipari munkákat vállalunk
ingyenes helyszíni felméréssel
szakszerűen, precíz munkavég-
zés. Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Kiszállási díj nél-
kül, garanciával! A hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-20/
9844-667_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri homlok-
zat felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szaksze-
rûen. Ingyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484

_____________________________

SZOLGÁLTATÁS

ÜZLETHELYISÉG

KIADÓ

GARÁZS

Terra kistraktorhoz új járókerék
garnitúra súlyokkal együtt sor-
közművelő kultivátor eladó. 2 db
LG K4-es mobiltelefon 70-es és
30-as, garanciával eladó. Tel.:
06-30/273-0090_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmoto-
ros kerékpár, Atlas-Copco (Cob-
ra) benzinmotoros kétkezes vé-
sőkalapács, ELU kézi téglavágó
fűrész  45 cm-es  220 V-os, Ma-
kita akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari  ventillátor 220 V,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztáló
gép, benzinmotoros tologatós és
önjárós profi fűnyírók, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fű-
szegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi
fúrógép, menetorsós kuglihasí-
tó gép 6T  220V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gérvá-
gók 210-305 mm átmérő,  elekt-
romos csónakmotor, 5,5 mm-es
légpuska új, CO patronos lég-
puska 4,5-5,5 mm-es, oxigén-
palackok,  új  McKenzie mtb. ke-
rékpárok,  Aprilia Habana chop-
per 50 cm3-es újszerű,   kerti
összecsukható ruhaszárító el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
resszor 5L,  akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magas-
fű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum – Lin-
coln  profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga,
Bosch – ELU (Dewalt) orrfűré-
szek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal 220V-
os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbékák
50-100 kg-os, kombinált gya-
lugépek 205-260  mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-
160 A  Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók,  kardánhajtá-
sú szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép,
kemping kerékpárok, új profi
elektromos robogó   eladó. Hi-
bás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri  fémvágó 350mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, kézi körfű-
részek, mini gáz-oxigénhegesz-
tő, JLO- Solo -Oleo Mac -Echo
háti permetezők, Maruyama
slagos permetező, Stihl  fűrész,
fűkasza, bozótirtó, lombszívó-
fúvó gépek, benzinm otoros és
elektromos sövényvágók,  Kär-
cher-Euroclean-Wap hideg- és
melegvizes  profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és
elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, akku-
töltők  6-12-24 V-os normál és
bikázós, 16 funkciós faipari bar-
kácsgép, Stihl -Makita elektro-
mos újszerű láncfűrészek, ke-
ringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható!
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-
018

Festésben jártas kollégát ke-
resünk éves munkára hivatalo-
san bejelentett állás, heti fizetés.
Tel.: 06-30/3788-163_____________________________

Munkájára igényes szobafes-
tőt keresek egész éves munká-
ra Tapolca és Badacsony kör-
nyékén. Tel.: 06-30/3909-122_____________________________

Panzióvezetőt és helyettesét
keressük 26 szobás vonyarc-
vashegyi panzióba 5 hónapos,
áprilistól szeptemberig tartó
munkára. A panzióvezető fel-
adata a szálláshely, a hozzá
tartozó reggelizőterem és drink-
bár teljes körű irányítása, ve-
zetése, ellenőrzése, a panzió-
vezető-helyettes feladata a ve-
zető munkájának segítése.
Részletek és jelentkezés:
www.szallasvadasz.hu/allas_____________________________

Szakácsot, főzőnőt, konyhai
kisegítőt egész éves állásra
felveszünk Révfülöpre, az
Evangélikus Oktatási Köz-
pontba. Jelentkezni lehet a
revfulop@lutheran.hu e-mail
címen fényképes önéletrajz-
zal vagy 2019. január 26-án
10-14 óra között személyesen
(Révfülöp, Füredi út 1.) vagy
egyeztetett időpontban (06-
20/770-3829). Amit nyújtunk:
biztonságos munkahely, szép
és családias munkakörnyezet,
biztos jövedelem, kiszámít-
ható jövő, útiköltség térítés,
ingyenes munkahelyi étke-
zés. Amit elvárunk: megbíz-
hatóság, szakmai igényes-
ség, alkalmazkodás. _____________________________

Balatonedericsi COOP ABC-be
megváltozott munkaképessé-
gű munkatársat keresünk, áru-
feltöltő munkakörbe. Hölgyek és
urak jelentkezését egyaránt vár-
juk. Jelentkezni Balatonederics
Coop ABC-ben vagy a 06-
30/548-2309-es telefonszámon. 

Tapolca és Környéke Kistérsé-
gi Nyugdíjas Egyesület kirán-
dulást szervez Budapestre 2019.
február 14-én. Országház, Ba-
zilika, Szépművészeti Múzeum.
Jelentkezni a Belvárosi Iroda-
házban 2019. január 30-án a fo-
gadónapon lehet. Vezetőség

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.:
06-83/311-382, 06-30/375-
2734

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tan-
folyamok! Beiratkozás: Tapolca,
Glázer S. u. 5. Állami támogatás
B. kat.: 25.000 Ft. Tel.: 06-
87/322-436, 06-30/3136-427
Nytsz.: 19-0073-05 (VSM.E.
72,41 %, VSM.F. 64,29 %, ÁKÓ:
-, ÁKK: 189.100 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu

Aktív, ráérő hölgyet keresek.
Tel.: 06-20/921-0747 _____________________________

Tapolcai 60-as hölgy szeretné
megtalálni kedves, mély érzésű
barátját. Tel.: 06-20/410-9376

KÖZLEMÉNY

PROGRAM

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 

17 ÓRAKOR



WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

A Szent György-hegy raposkai
oldalán aszfalt utas megközelít-
hetőségű kis hétvégi ház veze-
tékes vízzel, villannyal, kb. 3000
m2-es szőlőterülettel eladó. Ir.ár:
6,2 mFt. T.: 06-20/915-6635
A Csobáncon 30 m2-es lakóte-
rületű hétvégi ház boltíves pin-
cével, 2984 m2-es telekterülettel
eladó. Ir.ár: 6,5 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Kapolcson 101 m2-es kb. 200
éves parasztház csendes, kel-
lemes környezetben 787 m2-es
telekterülettel eladó. Ir.ár: 15
mFt. T.: 06-20/915-6635
Badacsonytördemic zártkerti
részén, balatoni panorámás, 8,5
m2-es, könnyűszerkezetes ház
1213 m2-es gyümölcsös telek-
kel vízvezetékkel eladó. Ir.ár: 3
mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
a Balatonra és a bazalthegyek-
re panorámás, állandó lakásra
alkalmas, 88 m2-es lakóterüle-
tű, garázzsal, pincével rendel-
kező kitűnő állapotú hétvégi
ház, 3 fázis árammal, fúrt kúttal,
hidroforral, vezetékes vízzel 3317
m2 telekkel eladó. Ir.ár: 16 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóte-
rületű, felújított nappali + 1
egész + 1 félszobás, dryvit szi-
geteléses, központi fűtéses csa-
ládi ház eladó. Ir.ár: 17,5 mFt. T.:
06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb talál-
ják meg ingatlanát. Keresek
Badacsony és körzetében há-
zat, nyaralót, mezőgazdasági
ingatlant, Tapolcán lakást kül-
földi vevőkörrel! Tel.: 06-
30/9477-270_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgá-
latok, napelemes rendszerek
tervezése. EURA MÉRNÖKIRO-
DA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Badacsonytördemic külterü-
letén 3000 m2-es mezőgazda-
sági terület eladó. Érdeklődni a
06-30/868-1361-es számon le-
hetséges._____________________________

Badacsonyi hegyen 7736 m2-
es jó termő olasz rizling ültetvény
eladó. Érdeklődni a 06-30/868-
1361-es számon lehetséges. _____________________________

Diszelben építési telek eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

Tapolca északi részén öt szobás,
két konyhás, két fürdőszobás
családi ház, nagy pincével, ga-
rázzsal és műhellyel eladó. Ir.ár:
29 mFt. Tel.: 06-30/282-4146_____________________________

Tapolcán eladó 1 szobás ház vá-
rosközponthoz közel, új nyílá-
szárókkal, belül felújítva. Ir.ár: 8
mFt. Tel.: 06-30/562-2794_____________________________

Eladó Halápi hegy nyugati ol-
dalán szőlő, présház, gyümöl-
csös. Tel.: 06-70/459-1059
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kame-
rás állapotfelmérés, csatorna-
építés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezeté-
kek nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Kertépítő. Automata öntöző-
rendszerek tervezését, kivitele-
zését vállalom. Hívjon bizalom-
mal. Kozák Zoltán Tel.: 06-
20/509-1240_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkatré-
szei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönöz-
zön: lapvibrátort, döngölõt, agg-
regátort, beton vibrot, földfúrót,
bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, beton-
keverõt, kõroppantót, gyeplazí-
tót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt és
még sok mindent. Érd.: Marton
Gép-kölcsönzõ Tapolca, József
A. u. 12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk
több éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden, ami
szőlő. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótir-
tást, elhanyagolt területek rend-
betételét, veszélyes fák kivá-
gását, sitt hordást és sziklak-
ertek építését. Nyaralók és pan-
ziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Vízvezeték-fűtésszerelés és
egyéb épületgépészeti munká-
kat vállalunk. Tel.: 06-30/379-
8551, 06-30/9478-233_____________________________

Cserépkályha, kandalló és ke-
mence tervezése, építése, át-
rakása garanciával. Tel.: 06-
70/3392-422, 
www.balatonkalyha.hu_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobilize-
res autókulcsok másolása,
kulcsházak, távirányítók, kapu-
nyitó távirányítók, kés-, hús-
daráló kés- és metszőolló-éle-
zés. Tapolca, Sütő A. u. 3. Tel.:
06-20/9855-898_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat
vállalunk! Uitt: cserépkályhák,
kandallók építése, átrakása.
Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

Elhanyagolt telkek rendbeté-
telét, veszélyes fák kivágását,
bozótirtást vállalunk. Tel.: 06-
30/462-1008_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. Tel.:
06-20/366-8659_____________________________

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Ta-
polcán, Keszthelyen és von-
záskörzetükben. Hívásra, ház-
hoz megyek. Tel.: 06-30/467-
4279_____________________________
Háztartási gépek márkaszer-
vize! Garanciális és kész-
pénzes javítás, klímatelepítés,
szerviz. Új gépek kiszállítása,
beüzemelése Tapolca 5.000
Ft-tól. Szabó Gábor háztartá-
si gépszerelő. T.: 06-20/511-
8003, 06-87/411-965_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető! Ve-
szélyes fák kivágása, gallyazá-
sa, festés, molinó, villanysze-
relés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezen-
dő munka 20 méter magassá-
gig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA
06-20/563-6767
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Állandó csapatunkat bővíte-
nénk. Cukrász,  pultos- fel-
szolgáló, konyhai kisegítő
munkatársakat keresünk. Éves
állást,  heti két szabadnapot,
szabadságot, versenyképes
fizetést kínálunk. Igényessé-
get, gyakorlottságot, fejlő-
désre való törekvést várunk.
Munkavégzés helye: Köveskál,
Kővirág. Tájékozódni, érdek-
lődni a www.kovirag.hu web-
oldalon, vagy a 06 31 324
8498-as telefonszámon szí-
veskedjenek_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást ke-
res. 4-5 fős brigádok és pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk.
Elvárások: szakképzettség, ön-
álló munkavégzés, józan életvi-
tel. Amit kínálunk: hosszútávú
stabil munkahely, versenyképes
jövedelem, munkaruha. Je-
lentkezés:  H-P: 7-16-ig Tel.:
+36-30/249-4699, 87/466-175_____________________________

Tapolcai büfébe heti két napra
éves bejelentett állásra női dol-
gozót felveszek, nyugdíjas is le-
het. Tel.: 06-30/812-2214_____________________________

Kőművest és segédmunkást
keresek éves állásra. Tel.: 06-
30/744-6902_____________________________

Informatikai végzettséggel ál-
lást keresek. Tel.: 06-70/426-
5799_____________________________
C és E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező gépjárművezetőt ke-
resünk belföldi élőállat szállító
tehergépjárműre. Tel.: 06-
30/226-0909_____________________________

Megbízható, munkájára igé-
nyes, józan életű kőművest
(bér: 14.000 Ft/nap), építőipa-
ri segédmunkást (bér: 9000
Ft/nap) és betanított kőművest
(bér:11.000 Ft/nap) keresünk.
"B" kat. jogosítvány előny. Érd.:
06-30/360-5294_____________________________

Rakodógép kezelőt univerzális
gépre, és tehergépkocsi vezetőt
konténeres autóra éves állásra
felvennék. Érdeklődni: 06-
20/316-8106_____________________________

Varrónőket keresünk alkalmi
foglalkoztatással heti 2-3 nap-
ban. Érd.: Vegyesipari Szövet-
kezet Tapolca, Ipar u. 1954/6._____________________________

Tehergépkocsi vezetőt felve-
szünk. Tel.: 06-30/2161-910_____________________________

Szobafestő-mázoló munka-
társat keresünk tapolcai telep-
hellyel. Tel.: 06-30/9933-953_____________________________

Tapolcai Gösser Sörözőbe pul-
tos munkatársat keresünk. Tel.:
06-30/9933-953_____________________________

Tapolcai Shell töltőállomásra 2 fő
kútkezelőt keresünk. Jelentkezni
önéletrajzzal a helyszínen vagy 
az alábbi e-mail címen lehet 
benzinkuttapolca@gmail.com_____________________________

Vagyonőröket keresünk üzlet
őrzésre Tapolcára. Kiemelt bér-
rel, alkalmazotti jogviszonyba.
Tel.: 06-70/228-5814_____________________________

Éves állásra keresünk azonna-
li kezdéssel pizzafutárt Tapol-
cára. Tel.: 06-70/779-1014_____________________________

A Taurus Trade Kft profilbővítés
miatt munkájára igényes mun-
katársat keres pénzügyi ügyin-
tézői munkakörbe. Feltétel: ex-
cel program magabiztos hasz-
nálata. Fényképes önéletrajzát
az iroda@taurustrade.hu e-
mail címre várjuk_____________________________

A Taurus Trade Kft precíz mun-
katársat keres adminisztratív
feladatok ellátására. Feltétel:
excel program magabiztos hasz-
nálata. Fényképes önéletrajzát
az iroda@taurustrade.hu e-
mail címre várjuk

Budapest belvárosában, köz-
vetlenül a Blaha L. térnél eladó
egy jó állapotú, 47 m2-es  egye-
di gázfűtéses összkomfortos la-
kás. Azonnal kiadható,
(kb.200.000 Ft/hó), ill. engedé-
lyezett a Airbnb szolgáltatás is
! Egyetemistának, befektetésnek
is kiváló. Ár: 36,9 M Ft Tel.:
+36-70/376-7820

Eladó lakás Tapolcán a város-
központban, 57 m2-es felújí-
tott téglalakás eladó. 15,5 mFt.
Tel.: 06-30/2324-250_____________________________

Tapolcán az Egry utcában, I.
emeleti, 1+2 félszobás, felújí-
tott, alacsony rezsijű lakás el-
adó. Ár: 14,6 mFt. Tel.: 06-
30/513-3330_____________________________

Tapolcán a Keszthelyi út 45-ben,
magasföldszinti, 68 m2-es lakás
eladó. Ir.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06-
30/355-0585_____________________________

Tapolcán az Egry utcában eladó
egy 59 m2-es első emeleti, fel-
újított lakás. A ház szigetelt, sa-
ját kazánnal. A lakások egyedi
fűtésmérővel felszereltek. Ár:
15,5 mFt. Hasonló Győr környéki
vagy Budapest környéki csere
érdekel. Tel.: 06-30/688-5709,
esti órákban _____________________________

Tapolcán a Dobón 60 m2-es,
első emeleti, erkélyes, felújí-
tott tégla  lakás eladó. /tágas
konyha-étkező, külön fürdő, kü-
lön toalett/ Ár: 12,9 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán, a Sümegi úton, 54
m2-es, II. emeleti, jó állapotú
műanyag nyílászárós lakás be-
épített konyhabútorral eladó.
Ir.ár: 13,2 mFt. Tel.: 06-30/9475-
347_____________________________
Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. eme-
letén 74 m2, 3 szobás,  jó álla-
potú erkélyes lakás eladó. Egye-
di gázfűtés, szigetelt épület, új,
hőszigetelt műanyag nyílászárók
új redőnyökkel, szúnyogháló-
val, fa parkettás szobák, külön
fürdő és WC. Ár: 16,9 MFt Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán, társasházi lakás Vén-
deki út 18. sz. eladó 100 m2 be-
építhető tetőtér, csendes, nyu-
godt környezet. 18,9 mFt. Tel.:
06-30/315-6267_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
64 m2-es, 2. emeleti, erkélyes,
felújítandó tégla lakás eladó. / 1
+ 2 félszoba, külön étkező, für-
dő, toalett/ Ár: 15,6 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán a Juhász Gy. utca
45. szám alatt első emeleti, 1,5
szobás, 42 m2-es lakás eladó.
Tel.: 06-30/516-4224_____________________________

Tapolcán nagyon közel a bel-
városhoz, 64 m2-es, első eme-
leti, felújítandó lakás eladó. Ár:
12,5 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán az Ady utcában,  4 -es
társasházban eladó 1 + 2 fél-
szobás 65 m2-es lakás, gáz kon-
vektor és cserépkályha fűtéses +
garázs. Azonnal beköltözhető.
Érd.: 06-70/374-0080, vagy 
csababadacsony@gmail.com_____________________________

Tapolcán a belvárosban felújí-
tott, erkélyes, 55 m2-es, klímás,
kiváló állapotú 4. emeleti lakás
eladó. Ár: 12,99 MFt Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, er-
kélyes, 54 m2-es, nagy konyha-
étkezős, felújítandó lakás el-
adó. /külön fürdő, külön toalett/
Ár: 10,99 MFt Tel.: 06-30/860-
2010
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Vásárolnék egy német gyárt-
mányú SOLO típusú sebváltós,
3 sebességes, kistraktort, egy-
ben rotációs kapa is – pótkocsi,
járókerekek és rt. kapák nélkül,
mivel a sajátomnak a kuplung-
ja ment tönkre, vagy csak egy
kuplungszerkezetet, hozzá fő-
leg Ferrodor lamellákat vagy
komplett kuplungot (motor vagy
váltó hibás is érdekel). Tel.: 06-
30/941-1836_____________________________

Hízók eladók 100 kg-tól 160 kg-
ig. Ár: 470 Ft/kg. Tel.: 06-
30/426-7403_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és
felültöltős automata mosógép,
mikró, Bosch és AEG porszívó
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga
tisztító gép,  asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, Ryobi ács-
gyalu, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmotoros
önjáró  lombszívó  75 cm széles,
talajfúró benzinmotoros  új,
elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfűrész-
lánc élező, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, ben-
zinmotoros és elektromos  gyep-
szellőztetők, Makita akkus gér-
vágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), diesel hőlégbefúvó 15-25
KW, szeg- és kapocsbelövő 5-15
cm levegős, szárított paprika da-
ráló, kézi parkettázó fűrész 220V-
os új,  karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fű-
rész 220V, faeszterga 1000 mm,
2  késes vágópult fűnyírótrak-
torhoz, masszázsmatrac,  Ya-
maha Mint újszerű robogó  el-
adó. Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Takarmány árpa, búza és ku-
korica valamint széna, szalma és
lucerna bálák eladók! Tel: 06-
30/900-27-11

_____________________________

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrész-
üzemi melléktermék (parketta és
széldeszka) méretre vágva,
konyhakészen kiszállítva eladó.
T.: 06-30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő szél-
deszka léces és széles szállítás.
T.: 06-20/9469-678

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére, Lesencetomajra, Szigli-
getre, Taliándörögdre, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Üzletünk lakástextil részlegére
olyan kolléganőt keresünk aki szí-
vesen megtanulná a függönyök
szabását, varrását, eladását.
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal személyesen vagy e-ma-
ilben a tapolca@profipadlo.hu cí-
men. Tel.: 06-87/412-097, 06-
20/330-3991_____________________________

Kerámiaműhely betanított mun-
kára munkatársat keres. Tel.: 06-
30/424-7094
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Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk grá-
nit ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu Tel.: 06-
20/421-5079_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás opti-
malizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia.
Energetikai, mûszaki-biztonsági
tanácsadás, gáz-ipari mûszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816
EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci,
ponyva, farmer, bõrkabát javí-
tása, cipzár cseréje. Póráz, nya-
körv, derékszíj kapható. Ringli-
zés, patentozás. Munkaruhá-
zat! Nyitva: H: szünnap, K-SZ-P:
8-16, CS: 8-18, SZ: 8-12,
Ebédidõ 12-13_____________________________

Szobafestés mázolás, tapétá-
zás, homlokzatfestés – szigete-
lés, színezés, álmennyezetek
készítése, gipszkartonozás,
gipszkarton válaszfal építése,
lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarí-
tással is. Korrekt, tiszta, minő-
ségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kár-
pitozása, javítása. Bőr bútorok
javítása, áthúzása, ponyvák ja-
vítása, készítése. Autóülések,
motorülés javítása, áthúzása
szövet, bőr, műbőr választék.
Kisgyörgy János kárpitos 8300
Tapolca, Kinizsi Laktanya T.: 06-
20/465-8854_____________________________

Pincék, gazdasági épületek épí-
tése, felújítása, támfalak, kerí-
tések, kocsi beállók, térburko-
latok építését vállalja építőipa-
ri Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garanci-
ális beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465

Balatonrendes belterületén Bá-
nyász utcában, 2160 m2 össz-
közműves építési telek eladó,
megosztható is. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/452-7257_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyi-
ben megbíz minket lakása,
családi háza, nyaralója, pin-
céje, építési telke, mezőgaz-
dasági  ingatlanja eladásá-
val, mi gyorsan, a legjobb pi-
aci áron értékesítjük. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen felújításra
szoruló panorámás nyaraló el-
adó. Ir.ár: 11 mFt. Tel.: 06-
20/533-0609_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
eladó egy 94 m2-es,  4 szobás,
kétszintes, összkomfortos, jó
állapotú sorházi családi ház,
hátsó, kb. 40 m2-es önálló kert-
tel, terasszal, elől szintén önál-
ló telekrésszel, valamint vállal-
kozásra is alkalmas 16 m2-es
önálló kis házzal. Ár: 23,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a kertvárosban két-
szintes sorházi lakás felújított
alsó szinttel - újszerű konyha-
bútor + gépek - előkerttel, kis
udvarral eladó. Ár: 18,9 MFt Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán eladó egy 230 m2-es,
két önálló bejárattal rendelkező,
kétszintes, jó állapotú, 2003-ban
épült  családi ház, 640 m2 te-
lekkel, kerttel.  (téglaépítésű,
cseréptetős, egyedi gázfűtés,
össz. közmű) Irányár: 26,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon 100 m2-es
részben felújításra szoruló, cse-
réptetős családi ház, külön nyá-
ri konyhával, 200 m2  jó állapotú
gazdasági épületekkel, klasszi-
kus nádfedeles pajtával  2.240
m2 telken, teljes közművel el-
adó. Ár: 9,9 M Ft!!! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon Kőóra dűlő-
ben, 2260 m2 gyümölcsös el-
adó. Területen található egy föl-
di pince, ami gyümölcs tárolásra
kiválóan alkalmas. Tel.: 06-
87/436-602, 06-30/9342-555_____________________________

Balatoni örök panorámás, bel-
területi építési telek!  Bada-
csonytomajon 150 m-re a Ba-
latontól, 2100 m2 panorámás,
belterületi telek eladó, 15 %
beépíthetőséggel. Ár: 29,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolca-Sebronban vállalko-
zásra alkalmas terület eladó.
4542 m2 (gyümölcsös, szántó,
3 gazdasági épület feltüntetés-
sel). Víz, villany van. Ir.ár: 4,9
mFt Tel.: 06-30/9394-083_____________________________

Tapolca, Diszelben eladó egy
nettó 140 m2 alapterületű, új-
szerű, 3 szoba + nappalis, 2 für-
dőszobás, egyszintes, magas
minőségi anyagokból épített,
extra kivitelezésű, igényes csa-
ládi ház. A közel 800 m2 terü-
leten továbbá gyönyörűen par-
kosított, kert, medence, ill. be-
rendezett fedett nyári konyha
nagy terasszal található. Ár: 45
M Ft Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Szőlőterületet vásárolok a
Szent György-hegy bármely ol-
dalán. Tel.: 06-30/453-6334_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 bel-
területi építési telek eladó csen-
des, nyugodt helyen, gyönyörű
panorámával a Káli-medencére,
teljes közművel (víz, villany,
csatorna, gáz!) 25 % beépítési
lehetőséggel nagyon kedvező
áron, 6,49  M Ft-ért! Tel.: +36-
70/376-7820  

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/956-7005_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre
hajló ágak levágása, alpintech-
nikai módszerrel. Bozótirtás.
Tel.: 06-70/229-6598 (Pepe Al-
pin Kft.)_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, ke-
rítések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Vállalok járólapozást, csempé-
zést, kerítések burkolását. T.: 06-
30/273-3261_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fûtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerûen, olcsón.
T.: 06-20/348-2726_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, par-
kettázást, parkettacsiszolást,
szõnyegezést, gipszkartonozást,
padlószőnyegezést, hajópadló-
zást, lambériázást, parafa bur-
kolást, falszigetelést vállalok
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/972-1622_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatré-
szek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsõlapok, szegély-
lécek gyártását vállaljuk. VEMI-
2003 Kft. Tapolca, Gyulakeszi u.
ASZTALOS FATELEP Tel.: 06-
20/437-2423, 06-20/277-1256,
06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu

_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás. Tetőtér beépítése, gipsz-
kartonozás. Kiülők készítése. T.:
06-70/344-7787

_____________________________

TZ-4K utánfutó eladó. Tel.: 06-
30/313-3204_____________________________

MTZ 50-es csörlővel, csipke-
dővel, toló lapáttal eladó. Uitt:
Nissan Cargo Vanette alkat-
résznek eladó. Tel.: 06-30/600-
8065

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vá-
sárolnék. Pál László T.: 06-
70/379-8439_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, vi-
aszok forgalmazása. Kapható
ápolókészlet fa ablakokhoz, be-
járati ajtókhoz. VEMI-2003 Kft.
Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTA-
LOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB la-
pok, rétegelt lemezek, gyalult
deszkák, szegélylécek, stáflik,
kerítésdeszkák, műszárított fű-
részáruk folyamatosan kapha-
tók. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATE-
LEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri
nyílászárók, ablakpárkányok, re-
dőnyök, szúnyoghálók, nagyon
kedvező áron. VEMI-2003 Kft.
Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTA-
LOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Simson motorokat vásárolnék
minden típust működő képtelent
is, alkatrészeket és egyéb régi
motorokat. Tel.: 06-30/3333-
978_____________________________
Vásárolnék hagyatékból régi
fateknőt, famelencét, porcelá-
nokat, régi fazekakat, edényeket,
kovács üllőt, nagy satut és
egyéb régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Vízvezetékszerelési szerszá-
mok eladók. Viega présgép,
Makita horonymaró, Rotthen-
berger menetvágó kézi, csősa-
tu, Pexfit kézi préselő 16-20-25-
ös, rézcsőhajlító készlet 12-15-
18-22-es, rézcsőhajlító műanyag
15-18-as, rézcső vágó kicsi-
nagy, svédfogók, mosogató-
csap lyukasztó, műanyagcső-
vágó olló, lézeres vízmérték,
Makita vésőgép HR4003C, vé-
sők, fúrók. Tel.: 06-30/313-3204_____________________________

Kiváló minőségű almafajták:
idared, jonagold, mutsu, starking
eladó 200 Ft-os egységáron. Ta-
polca, Apponyi A. u. 33. Tel.: 06-
87/321-784, 06-30/4852-690_____________________________

Bútor készletünk akciós  aján-
latai: három darabos ülőgarni-
túra 35.000 forint, ágyazható
garnitúra 68.000 forint és
98.000 forint. Stílus Galéria An-
tikvitás Csigó Malom 8286 Gyu-
lakeszi, Kossuth Lajos utca 109.
Nyitva naponta 9 - 17 óra között.
Tel.: 06-20/534-1333_____________________________

Kukorica törtszem eladó. Tel.:
06-30/227-7549_____________________________

Vemhes és friss fejős kecskék
eladók. Tel.: 06-30/317-2348

VEGYES oöl

59 m2-es, 4. emeleti, felújított,
Y-i lakás eladó. Tel.: 06-20/5777-
235

Tapolcán garázs kiadó a Zalah-
alápi úton. Tel.: 06-30/315-6267

Albérlet kiadó Tapolca város-
központjában. Teljesen felújí-
tott, 2 szobás, részben bútoro-
zott. Bérleti díj havi 60.000 Ft.
2 havi kaució szükséges. Kizá-
rólag jövedelemmel rendelkezők
jelentkezzenek. Február 1-től
beköltözhető. Tel.: 06-70/940-
1614_____________________________
Badacsonyörsön és Tapolcán
szállás kiadó csapatnak vagy 1-
2 főnek, munkásoknak, család-
nak. Tel.: 06-30/839-7546_____________________________

Tapolcán albérlet kiadó kicsi
garzon teljesen felszerelt egy fér-
fi részére. Tel.: 06-30/315-6267_____________________________

Budapesten a Hév, Szépvölgyi
megállójánál garzon, bútorozot-
tan igényesnek hosszútávra ki-
adó. 2 havi kaució szükséges.
Tel.: 06-30/528-9531

Badacsony központjában a
Dísztéren 60 m2 területű üzlet-
helyiség kiadó. Tel.: 06-20/344-
9797_____________________________
Herbária bolt keresi új, szerető
gazdáját. Jól bejáratott, 12 éve
működő Herbária bolt bérleti
joga átadó, céggel együtt. Ha
felkeltettem az érdeklődésedet
a 06-20/433-3359-es számon
hívhatsz. _____________________________

Balatonedericsi strandon be-
járatott, jó forgalmú büfé teljes
berendezéssel eladó. Ár: 7,5
MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Gyulakesziben jól bejáratott
190 m2-es, jó állapotú, felújított,
működő vendéglátó egység
2.630 m2 belterületi telken el-
adó., 50 m2-es boltíves pincé-
vel, teljes közművekkel, továb-
bi 160 m2-es felújításra szoru-
ló épülettel ill. egy fedett, nagy
nyári terasszal. Ár:  36,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820

Költöztetést vállalok rakodással 
és egyéb áruszállítást. T.: 06-
20/946-9678_____________________________

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák,
óriásplakát, molinó készítése.
Reklám feliratú ponyvák ké-
szítése, feliratozása. Kölcsey
Nyomda, Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 414-
678, 06-20/980-8059_____________________________

Építőipari munkákat vállalunk
ingyenes helyszíni felméréssel
szakszerűen, precíz munkavég-
zés. Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Kiszállási díj nél-
kül, garanciával! A hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-20/
9844-667_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri homlok-
zat felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szaksze-
rûen. Ingyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484

_____________________________

SZOLGÁLTATÁS

ÜZLETHELYISÉG

KIADÓ

GARÁZS

Terra kistraktorhoz új járókerék
garnitúra súlyokkal együtt sor-
közművelő kultivátor eladó. 2 db
LG K4-es mobiltelefon 70-es és
30-as, garanciával eladó. Tel.:
06-30/273-0090_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmoto-
ros kerékpár, Atlas-Copco (Cob-
ra) benzinmotoros kétkezes vé-
sőkalapács, ELU kézi téglavágó
fűrész  45 cm-es  220 V-os, Ma-
kita akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari  ventillátor 220 V,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztáló
gép, benzinmotoros tologatós és
önjárós profi fűnyírók, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fű-
szegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi
fúrógép, menetorsós kuglihasí-
tó gép 6T  220V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gérvá-
gók 210-305 mm átmérő,  elekt-
romos csónakmotor, 5,5 mm-es
légpuska új, CO patronos lég-
puska 4,5-5,5 mm-es, oxigén-
palackok,  új  McKenzie mtb. ke-
rékpárok,  Aprilia Habana chop-
per 50 cm3-es újszerű,   kerti
összecsukható ruhaszárító el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
resszor 5L,  akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magas-
fű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum – Lin-
coln  profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga,
Bosch – ELU (Dewalt) orrfűré-
szek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal 220V-
os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbékák
50-100 kg-os, kombinált gya-
lugépek 205-260  mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-
160 A  Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók,  kardánhajtá-
sú szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép,
kemping kerékpárok, új profi
elektromos robogó   eladó. Hi-
bás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri  fémvágó 350mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, kézi körfű-
részek, mini gáz-oxigénhegesz-
tő, JLO- Solo -Oleo Mac -Echo
háti permetezők, Maruyama
slagos permetező, Stihl  fűrész,
fűkasza, bozótirtó, lombszívó-
fúvó gépek, benzinm otoros és
elektromos sövényvágók,  Kär-
cher-Euroclean-Wap hideg- és
melegvizes  profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és
elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, akku-
töltők  6-12-24 V-os normál és
bikázós, 16 funkciós faipari bar-
kácsgép, Stihl -Makita elektro-
mos újszerű láncfűrészek, ke-
ringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható!
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-
018

Festésben jártas kollégát ke-
resünk éves munkára hivatalo-
san bejelentett állás, heti fizetés.
Tel.: 06-30/3788-163_____________________________

Munkájára igényes szobafes-
tőt keresek egész éves munká-
ra Tapolca és Badacsony kör-
nyékén. Tel.: 06-30/3909-122_____________________________

Panzióvezetőt és helyettesét
keressük 26 szobás vonyarc-
vashegyi panzióba 5 hónapos,
áprilistól szeptemberig tartó
munkára. A panzióvezető fel-
adata a szálláshely, a hozzá
tartozó reggelizőterem és drink-
bár teljes körű irányítása, ve-
zetése, ellenőrzése, a panzió-
vezető-helyettes feladata a ve-
zető munkájának segítése.
Részletek és jelentkezés:
www.szallasvadasz.hu/allas_____________________________

Szakácsot, főzőnőt, konyhai
kisegítőt egész éves állásra
felveszünk Révfülöpre, az
Evangélikus Oktatási Köz-
pontba. Jelentkezni lehet a
revfulop@lutheran.hu e-mail
címen fényképes önéletrajz-
zal vagy 2019. január 26-án
10-14 óra között személyesen
(Révfülöp, Füredi út 1.) vagy
egyeztetett időpontban (06-
20/770-3829). Amit nyújtunk:
biztonságos munkahely, szép
és családias munkakörnyezet,
biztos jövedelem, kiszámít-
ható jövő, útiköltség térítés,
ingyenes munkahelyi étke-
zés. Amit elvárunk: megbíz-
hatóság, szakmai igényes-
ség, alkalmazkodás. _____________________________

Balatonedericsi COOP ABC-be
megváltozott munkaképessé-
gű munkatársat keresünk, áru-
feltöltő munkakörbe. Hölgyek és
urak jelentkezését egyaránt vár-
juk. Jelentkezni Balatonederics
Coop ABC-ben vagy a 06-
30/548-2309-es telefonszámon. 

Tapolca és Környéke Kistérsé-
gi Nyugdíjas Egyesület kirán-
dulást szervez Budapestre 2019.
február 14-én. Országház, Ba-
zilika, Szépművészeti Múzeum.
Jelentkezni a Belvárosi Iroda-
házban 2019. január 30-án a fo-
gadónapon lehet. Vezetőség

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.:
06-83/311-382, 06-30/375-
2734

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tan-
folyamok! Beiratkozás: Tapolca,
Glázer S. u. 5. Állami támogatás
B. kat.: 25.000 Ft. Tel.: 06-
87/322-436, 06-30/3136-427
Nytsz.: 19-0073-05 (VSM.E.
72,41 %, VSM.F. 64,29 %, ÁKÓ:
-, ÁKK: 189.100 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu

Aktív, ráérő hölgyet keresek.
Tel.: 06-20/921-0747 _____________________________

Tapolcai 60-as hölgy szeretné
megtalálni kedves, mély érzésű
barátját. Tel.: 06-20/410-9376

KÖZLEMÉNY

PROGRAM

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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Szerkesztőség, nyomda: Kölcsey Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1. Tel./fax: 87/414-678, 414-644   Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert      Megjelenik hetente. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

Tel./fax: 06-87/414-678
Tel.: 06-87/414-644

Mobil: 06-20/980-8059
XXV. évf./3.   2019. január 26.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu

Honlap: www.kolcseynyomda.hu ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

A cégcsoport
keres.

Beo
raktári munkavállalókat

Amit ajánlunk:
- határozatlan munkaviszony
- 86%-os bejárási hozzájárulás
- munkaruha
- egyműszakos munkarend

(hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)
- bruttó 220.000 Ft alapbér
- 13. havi fizetés
- targoncás jogosítvány előnyt jelent

Jelentkezni és érdeklődni személyesen lehet hétfőtől
péntekig 8-tól 14:30-ig. Cím: Beo Kft. Nyirád TSZ major

Az akció 2019. január 18-tól a készlet erejéig tart. A kép csak illusztráció. Részletek az üzletben.

Veszprém, Bezerédi u. 2. (A volt okmányiroda utcájában)

Tel.: 06-88/787-599
A buszpályaudvartól 200 méterre.

Autóval megközelíthető a rendőrséggel szembeni tér felől. Parkolási lehetőség a bolt előtt.

Számítógépes látásvizsgálat:

érkezési sorrendben,

hétfőtől-péntekig, minden nap 9-től 16 óráig.

SZUPER OPTIKASZUPER OPTIKA

AKCIÓAKCIÓ
Unja már, hogy állandóan
cserélgetnie kell az olvasó
és az „utcai” szemüvegét?

Van megoldás:
Multifokális szemüveg
prémium minőségben!

a szemüveg teljes árából!
A keretből is, a lencsékből is,

és a munkadíj árából is!

-55% kedvezménnyel

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

Tehergépkocsi-vezetőt
felveszünk!

06-30/2161-910

Érdeklődni: 06-30/3788-163

Festésben jártas kollégát keresünk
éves munkára hivatalosan bejelentett

állás, heti fizetés.

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

06-30/9575-422
www.automentestapolca.hu

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!A
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INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat

CNC gépkezelőket, esztergályosokat,
lakatosokat, gépbeállítókat, felületkezelőket,

fémipari szakmával rendelkező munkatársakat

2, 3 és folyamatos műszakrendbe
operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

(ülő vagy álló munkakörök)

gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

valamint

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

ÚJ ÉV, ÚJ ÁLLÁSOK

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

JELENTKEZZ MÉG MA!
hívj minket, vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

06-88/400-453, 06-20/929-2430
vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben:

manatwork@manatwork.hu

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
pályázat útján értékesítésre kínálja

Részletes pályázati felhívás megtalálható a település
honlapján, vagy személyesen átvehető az Önkormányzati

Hivatal műszaki irodájában.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Telefon: 06-87/464-244
E-mail: hivatal@revfulop.hu • Honlap: www.revfulop.hu

a Révfülöp, Szőlő u. 37. szám alatti, 2324/3
helyrajzi számon nyilvántartott „lakóház, udvar”

megnevezésű belterületi ingatlant.

JELENTKEZÉS:
Telefonon a 06-70/610-0064-es telefonszámon.

Csörgess meg vagy küldj visszahívós SMS-t!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK
EGY ÉS HÁROM MŰSZAKBAN

ÉS
MUNKAKÖRBEN!

OPERÁTOR, ÖSSZESZERELŐ GÉPKEZELŐ

Amit biztosítunk számodra:
• Béren kívüli juttatás
• Jelenléti prémium
• Teljesítmény prémium
• Munkabér előleg
• Hosszú távú munkalehetőség
• Munkába járás támogatása

- bérlettel (előre biztosítjuk)
- üzemanyag térítéssel

• Távoli lakóhely esetén szállás

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel./fax: 87/414-644, 06-20/980-8059

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

ingyenes hetilap

Tapolca, Sümeg, Balatonederics,

Zánka környékén alkalmi

vagy állandó jelleggel

irodaházak, családi házak

takarítását vállaljuk.

Tel.: 06-30/758-3553

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

Tapolca, Batsányi u. 1.Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Hagyományos acélszerkezetek összeállítása
• Hegesztési elő- és utómunkálatok

• Szakirányú szakmunkás/fémmegmunkáló végzettség
• Megbízható, pontos, precíz munkavégzés

• Megbízható, német tulajdonú stabil munkahely
• Versenyképes jövedelem
• Magas műszakpótlékok (törvényhez képest)
• 13. havi fizetés
• Havi mozgóbér
• Munkatárs ajánlási program
• Bejárási támogatás (busz, vonat, autó)

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Amit kínálunk:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el hozzánk
fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: hr@rhodius.com

LAKATOS
pozícióba.

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Gyártásközi anyagmozgatási feladatok ellátása
• Anyagmozgások könyvelése vállalatirányítási rendszerben
• Kapcsolattartás a raktár és a gyártási terület között

• Érvényes targoncavezetői jogosítvány /vezetőüléses és
gyalogkíséretű targonca/

• Magabiztos számítógépes felhasználói ismeretek
• Három műszakos munkarend vállalása

• Gyártói vagy ipari környezetben szerzett tapasztalat
• Raktárosi vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Képességek, amelyek előnyt jelenthetnek:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el
hozzánk fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: andrea.toth@rhodius.com

ANYAGMOZGATÓ
pozícióba.

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

Tapolca, Gyulakeszi tú
(Z ldpont aut sbolt mellett)ö ó

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt Üzleteiben
nem  tartózkodhatnak.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 08.00 - 14.00
07.00 - 19.00

Nyitvatartási idő

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
KERESÜNK

NEMESVÁMOSI MULTINACIONÁLIS
PARTNERCÉGÜNKHÖZ

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL

TAPOLCA
MEZŐSZENTGYÖRGY

VÁRPALOTA
+36 20 272 61 18

ÓRABÉR:
+TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ
+MINŐSÉGI BÓNUSZ

br. 1250 Ft

�

�

BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS
FIZETÉSI ELŐLEG

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

Emlékezek drága férjem,

„Olyan szomorú nélküled élni,
Téged mindenütt hiába keresni
Téged várni, ki nem jön többé
Szeretni foglak mindörökké!”

Felesége
halálának 1. évfordulóján.
BÓDAI JÁNOS

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK
A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a
nemzeti doh nybolt Üzleteiben

nem  tart zkodhatnak.

é é
á

ó

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
05.00 - 22.00

14.00 - 20.00

Nyitvatartási idő

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.Tapolca, Batsányi u. 1.

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

HÚSPATIKA
Tapolca, Fő tér 4. Ny.: H-P: 6.30-18.30, Szo.: 6.30-14

Kínálatunkból:Kínálatunkból:

Békacomb, koktélrák, fácán, házinyúl comb, liba, kacsa, malac,
borjú, sertés, baromfi. Pisztráng, keszeg, pontypatkó, fogasfilé kapható!

Fűszerek és BBQ szószok kaphatók!

sült kolbász, hurka,

saláták, szendvicsek, kávé

Reggelizőnkben:

sült csirke, oldalas,

SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!

Vecsési savanyúságok: - káposztával töltött almapaprika
- cseresznyepaprika - savanyúkáposzta - csípős almapaprika

- bajor káposztasaláta

2019. január 26. - február 1.2019. január 26. - február 1.

Őrölt fűszerpaprika 1 kg 2.290 Ft/cs
Marhabél, szalámibél, kuláré....

Bulgur 250 gr.
Kuszkusz 250 gr.
Bőrös fogasfilé
Afrikai harcsafilé
Nílusi sügérfilé

(1.196 Ft/kg)

(1.356 Ft/kg)

299 Ft/cs
339 Ft/cs

3.290 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.990 Ft/kg

Burgonyás kenyér 60 dkg  400 Ft/db

HIFU - tartós bőrfeszesítés

Mesolift - M
ezoterápia

Tartós smink tetoválás

Ipl - tartós szőrtelenítés

Lézeres bőrfiatalítás

Testszobrászat

Tapolca, Deák F. u. 9-11.Tapolca, Deák F. u. 9-11. Tel.: +36-30/318-1984Tel.: +36-30/318-1984

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Anti-Aging specialista,
mesterkozmetikus,

okleveles sminktetováló,
hyamatrix szakértő

OXYGENEO ÉS BEETOX
HÁMLASZTÁS
OXIGENIZÁLÁS
HIDRATÁCIÓ
KOLLAGÉN TERMELÉS
BEETOX AGE REVERSE

Új!
Az orvos-esztétikában a

HIFU után a 2. leghatékonyabb
fiatalító eljárás az USA-ból!

méhméreg és méhpempő csodálatos
kivonata az apitoxin serkenti a bőr
feszességét és volumenéért felelős
rugalmas kötőszöveti rostos
fehérjéinek termelődését, a kollegén
és az elasztin állomány növekedését.

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-
Termék specialista

Nyitva: H-P: 8-20, Szo: 8-12Nyitva: H-P: 8-20, Szo: 8-12
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