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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

ÚJ NYITÁS!

Március 6-tól 20-ig

-10%
minden árura!

Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-12

Kínai super áruház
(Tapolca, Hősök tere 1. A buszpályaudvar mellett.)

Nyitás:
március 6.

Nyitás:
március 6.

Badacsonyi
Halászkert

Étterem
gyakorlattal rendelkező

munkatársat keres

éves vagy szezonális

állásra!

konyhai kisegítő

Jelentkezni telefonon:

06-20/220-3091,

e-mailen:

halaszkert@t-online.hu

INGATLANT szeretne eladni és eddig nem sikerült?
Kérem, bízzon meg minket, irodánk 30 éves tapasztalattal

rendelkezik.
Területünk Balatonszepezd - Balatonederics közti szakasz,

főleg balatonparti települések.
Kft. Badacsony Tel.: 06-70/374-0080

www.badacsony.hu

Jelentkezés és információ:

A gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen vagy
a 87/512-113 telefonszámon.

Karbantartó lakatos
munkakörbe.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére
munkatársat keres megszakítás nélküli munkarendbe

Feladatai:

Amit kínálunk:

• A gyárterületen működő gépek, berendezések, rendszerek
folyamatos működésének biztosítása

• Rendszeres és időszakos karbantartások elvégzése,
hibaelhárítás

• Elvégzett javítások dokumentálása

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• tisztességes jövedelem
• öszöntő bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás

Cégünk egy hazai dinamikusan fejlődő kereskedelmi családias vállalat, amely fémipari
szerszámgépek, nagykereskedelmével forgalmazásával foglalkozik. A megnövekedett feladatok

miatt magyarországi szervizcsapatunk bővítéséhez keresünk új munkatársakat elsősorban
Veszprém megyéből

szerviztechnikus munkakörbe

Mit kínálunk?
• Főállású munkaviszony (8 órás teljes munkaidő), hosszú távú munkalehetőség egy stabil közel 10 éves

múltú kereskedelmi vállalatnál
hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség
Versenyképes juttatási csomag: Alap havi és 13. havi fizetés, további egyéni ösztönzőcsomagok,
rugalmas munkaidő
modern exkluzív munkakörnyezet
A munkavégzéshez szükséges új 3 személyes céges furgon (saját használatra is!), lap-top, telefon
korlátlan magánhasználattal 8 GB adatforgalommal
Rendszeres belföldi és külföldi továbbképzések
családias rugalmas, támogató légkör egy sikerorientált csapatban, finom KV

•
•

•
•

•
•
Feladatok:
•

•
•
•
•

Fémipari szerszámgépek, bemozgatása, berendezések beüzemelése, szervizelése, elsősorban a
Nyugati országrészben, eseti jelleggel Kelet-Magyarországon is
TMK karbantartások feladatok elvégzése
kapcsolattartás ügyfelekkel
Beüzemelések megszervezése előkészítése
Bemutatótermünkben érdeklődő ügyfelek részére gépbemutatók lebonyolítása

Elvárások:
•
•
•
•
•
•

Műszaki-mechanikai ismeretek
Elektronikai alapismeretek (mindezeknél kapcsolási rajzok olvasása, hibakeresés)
Önállóság, rugalmasság, precíz munkavégzés
Minimum alap (kommunikációképes) angol nyelvismeret (írásban és szóban) Nyelvvizsga nem feltétel!
Felhasználói szintű MS Office ismeretek
B. kategóriás gépjármű-vezetői engedély

El nyök:
•
•
•
•

Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Termelő berendezések karbantartási területen szerzett releváns szakmai tapasztalat
alap vagy középfokú angol nyelvvizsga
Veszprém megyei lakhely

Jelentkezés:
Fényképes részletes szakmai önéletrajz és motivációs levelét magyar nyelven várjuk az info@smtech.hu
email címre, jelentkezését diszkréten kezeljük. Szíveskedjen nettó bérigényét feltüntetni.

Sheet Metál Technológia Kft. • www.smtech.hu
Cím: Tapolca, Ipar utca 1954/4 HRSZ.  (Sportház mellett)

Nőnap
8300 Tapolca, Fő tér 3.
Rendelésfelvétel: 06-30/901-7255

A TARKA-BARKAT R A A KA K -B R A
virág és ajándékbolt

új tulajdonossal szeretettel várja

régi és új vásárlóit.

Március

8.Március

8.

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat

Targoncavezetőket

CNC gépkezelőket, esztergályosokat,
lakatosokat, gépbeállítókat, felületkezelőket,

fémipari szakmával rendelkező munkatársakat

2 műszakos munkarendbe

3 és folyamatos műszakrendbe
összeszerelőket (ülő munkakör)

operátorokat, gépkezelőket

valamint

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

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

azonnali belépéssel
recepciós kollégát keres

egész éves állásra!

Jelentkezni telefonon:
06-30/915-6024,

e-mailen:
direktorhalaszkert

@t-online.hu

Badacsonyi Halászkert
Hotel

A Tapolcai Pisztrángtelepen
egész évben kapható:

Élő pisztráng
Füstölt pisztráng
Élő ponty
Élő szürke harcsa

1850 Ft/kg
2700 Ft/kg
1050 Ft/kg
2500 Ft/kg

NYITVA:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-17

SZOMBATON 8-13

Lesencetomaj, Piroscser-major

06-30/9274-666BIOFUNA-KOMPOSZT

Tápanyagutánpótlás március végéig
még a tavalyi áron.

Gazdálkodók, kiskerttulajdonosok

figyelem!

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
Kft.

Sertés csontnélküli karaj

Sertéslapocka

Sertés comb

Sertés császárvég

Sertés apróhús (kolbászhús)

Pápai juhbeles virsli

Pápai lecsókolbász

Pápai disznósajt

Pápai füstölt hátsó csülök

Pápai gépsonka (extra sonka)

Pápai véres hurka, májas hurka

2019.03.01 - 2019.03.31-ig
1.249 Ft/kg

990 Ft/kg

1.090 Ft/kg

650 Ft/kg

799 Ft/kg

1.590 Ft/kg

890 Ft/kg

990 Ft/kg

1.050 Ft/kg

1.990 Ft/kg

699 Ft/kg

Üzletünkbe húseladó és hentesáru eladó munkatársat

felveszünk! Érd.: 06-30/415-3980

MUNKATÁRSUNKAT KERESSÜK!
Magyar Tenger Horgászáruházak

akár márciusi kezdéssel keres Révfülöpre bolti eladót.
Alapvető számítógép használati ismeretek szükségesek.

/szakvégzettség nem feltétel/
Kezdő bérezés:

nettó 175.000 + 10.000 költségtérítés + családi a.k.
Éves állás! Jelentkezésedet bizalmasan kezeljük!

magyartenger@t-online.hu
+36-30/372-3584

20% kedvezmény a kupon felmutatójának az étlapon szereplő összes étel árából
május 1-ig!

20% kedvezmény a kupon felmutatójának az étlapon szereplő összes étel árából
május 1-ig!

MEGNYÍLT!
MEGNYÍLT! SZÉP kártyát,

bankkártyát,
Erzsébet utalványt

elfogadunk.

SZÉP kártyát,
bankkártyát,

Erzsébet utalványt
elfogadunk.

Szeretettel várja vendégeit március 1-től
a Rozi Kávézó és Kézműves Bolt.

Szeretettel várja vendégeit március 1-től
a Rozi Kávézó és Kézműves Bolt.

Népies, hagyományõrzõ desszertek, sütemények,
díszített hideg-meleg szendvicsek,

Carpigiani lágyfagylaltok.

Nyitva:

8 -18
minden nap

(Kazinczy iskolánál)

Nyitva: H-P 06-17 Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.
06-30/304-2025

• Fornetti sütésre előrendelést felveszünk
• Fornetti 16 óra után féláron • Üdítők

• Édességek • Fólialufik • Latex léggömbök
• Parti tányérok, poharak, füzérek,

lampionok, feliratok
• LÉGVÁRBÉRLÉS • HÉLIUMOS LUFI •

MAZSOLA
FORNETTI és PARTIKELLÉK

Dr. Ásványi Tamás

IVARTALANÍTÁSI HETET SZERVEZ
csak macskák részére

Az ivartalanítás díja
nőstény macska: 19000 Ft,
kandúr macska: 14000 Ft.

2019.03.18-22-ig

Bejelentkezés a 06-20/921-7372 telefonszámon rendelési időben.

RENDELÉSI IDŐ: H-P: de. 9-11-ig, du. 15-18-ig

Tapolca, Batsányi u. 44. www.tapolcaallatorvos.hu
Legyél Te is felelős állattartó, hozd el az állatod!

Húsipari csomagoló munkára keresünk női, férfi munkaerőt!
2 műszak, 8 órás munkarend,  ruházat-, szállítás- és napi egy étkezés

biztosított!
Fizetés: délelőttös műszak 800 Ft/óra, délutános: 900 Ft/óra,

túlóra: 1000 Ft/óra.
Ugyanitt keresünk gépbeállító- és betanított műszerész munkára

dolgozókat kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni a 06-70/639-8461,  06-70/639-6298-as
telefonszámon vagy a tutifixagro@gmail.com email címen!

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!

2019. március 04. - március 08.

Sertés lapocka
Csirkemell filé
Borjú comb
Borjú karaj

899 Ft/kg
1.390 Ft/kg
2.590 Ft/kg
3.000 Ft/kg

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.
Munkába járás: cég autóbuszával !a történik

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés az alábbi várjuk:ő ed edet címen

MŰSZAKVEZETŐT

Kékkúti palackozó üzemünkbe azonnali belépéssel

keresünk!

Szentkirályi - Kékkúti Ásványvíz Kft.
Enyingi Renáta – HR specialista, Telefon: 06 87 563 200, 06 87 563 232

Email: enyingi.renata@szentkiralyi-kekkuti.hu
Lóczi Lea - Recruiter, Telefon: 06 70 983 9999

Email: loczi.lea@szentkiralyi-kekkuti.hu

Mindenképp jelentkezz, ha:

Feladatok:

Amit mi kínálunk:

• Legalább középfokú végzettséggel és élelmiszeripari analitikus, élelmiszeripari gépész vagy
technikus szakképesítéssel rendelkezel

• Van műszakvezetői tapasztalatod (minimum 1 év)
• Önállóan és pontosan végzed a munkát
• Rendkívül jó problémamegoldó készséggel rendelkezel
• Terhelhető vagy
• Ismered az SAP vállalatirányítási rendszert
• Van „B” kategóriás jogosítványod
• Nem okoz gondot számodra a 2 műszakos, 12 órás munkarend

• A termelésben dolgozók munkájának szervezése, irányítása (műszakindítás, munka kiadása,
műszakátadás)

• A zavartalan termelés biztosítása, üzemzavar esetén azonnali intézkedés
• HACCP követelmények betartása és ellenőrzése
• A termeléshez szükséges alap, - segéd és csomagolóanyag felhasználás követése

• Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatás
• Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést
• Havi ösztönző prémium rendszert
• Emelt mértékű műszakpótlékokat: 25% délután, 45% éjszaka
• Teljes körű élet- és balesetbiztosítást
• Új munkatárs ajánlási bónusz rendszert
• Hosszú távú munkalehetőséget
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

vagyunk, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.

Szabó Ottó
autószerelő mester

autóvillamossági műszerész
mester

Szigliget, Dózsa u. 12.

Tel.: 06-30/9466-763

Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óráig

www.szabootto.hu

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

kft.nyomda
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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Jelentkezés: személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 87/535-220 vagy

önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet az

alábbi munkakörökbe:
2 műszakos munkarendbe

• ÖSSZESZERELŐ

• SEGÉDMUNKÁS
• TAKARÍTÓNŐ (4 órás munkavégzésre)

(asztalos, lakatos végzettséggel)
Elvárás: szakmunkás bizonyítvány

Munkájára igényes, helybeli nők jelentkezését várjuk!

Raposka Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján ismét pályázatot hirdet

A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Bolla Albert polgármester nyújt,

a 06-30/677-9844-es telefonszámon.
A részletes pályázati kiírás megtalálható
a www.kozigallas.gov.hu weboldalon.

FALUGONDNOK munkakör betöltésére.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL JEGYZŐJE

pályázatot hirdet az alábbi munkakörbe:

közbeszerzési/beruházási ügyintéző
A részletes pályázati kiírás megtalálható

a www.tapolca.hu weboldalon. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt

Ilkovics Elza nyújt a 87/511-166-os telefonszámon.

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka.

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Nem vagyunk dobogósok,
ezért mi jobban igyekszünk!

Megbízhatóság, szakértelem

Teljeskörű felújítás,
kőművesmunkák,

kerítésépítés,
térkövezés,
burkolás,

víz-gáz-fűtéstechnika,
légtechnika,

megújuló energiarendszerek.

WTB Építőipari Társulás

06-30/632-6-632

Bakonyerdő Zrt.
BEFAG Parkettagyára
felvételt hirdet nehézgépkezelő jogosítvánnyal

rendelkező udvaros valamint asztalos vagy
faipari gépkezelő munkakörbe.

Részletes önéletrajzokat
a horvath.e@bakonyerdo.hu email címre várjuk.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

A Szent György-hegyen 3 félszobás, für-
dőszobás hétvégi ház határozottan
csendes erdőszéli környezetben eladó.
Ir.ár: 12,9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szigligeten 80 m2-es lakóterületű 2 és
félszobás, várra panorámás családi
ház, 950 m2-es telekkel eladó. Ir.ár: 27
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1+2 félszobás, 66 m2-es la-
kóterületű felújított hőszigetelt abla-
kokkal rendelkező 4. emeleti erkélyes
lakás eladó. Ir.ár: 14,5 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában 1 szoba, fürdő-
szoba, WC, konyha helyiségekből álló,
közepes állapotú, földszinti társasházi
lakás saját gázkazános fűtéssel eladó.
Ir.ár: 8,4 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd központjának közelé-
ben 78 m2-es lakóterületű, 2 szobás,
közös udvaros családi ház garázzsal,
melléképületekkel eladó. Ir.ár: 7,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd zártkerti részén 1 szo-
bás, konyhás, erkélyes, panorámás
hétvégi ház pincével, saját ásott kúttal
(hidroforral), árammal eladó. Ir.ár: 6,2
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Érték-
becslő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar 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 gya-
korlattal ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök in-
gatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nyara-
lót, mezőgazdasági ingatlant, Ta-
polcán lakást külföldi vevőkörrel!
www.badacsonyingatlaniroda.hu
30 év tapasztalatával segítem. Tel.:
06-30/9477-270_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsítés,
hőkamerás vizsgálatok, napelemes
rendszerek tervezése. EURA MÉR-
NÖKIRODA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Badacsonytördemic külterületén 3000
m2-es mezőgazdasági terület, valamint
Badacsonyi hegyen 7736 m2-es jó ter-
mő olasz rizling ültetvény eladó. Ér-
deklődni a 06-30/868-1361-es szá-
mon lehetséges. _____________________________

Tapolcai elkerülő út közelében ipari –
kereskedelmi tevékenység végzésére al-
kalmas 3318 m2-es ingatlan eladó. Tel.:
06-30/2766-452_____________________________

Monostorapátiban 1.6 hektár szántóföld
eladó 140 Ft/m2. Tel.: 06-20/3429-419_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfele-
ink részére.  Lakásokat, családi háza-
kat, nyaralókat, pincéket, építési tel-
keket, mezőgazdasági  ingatlanokat.
Tel.: +36 70 376 7820_____________________________

Monostorapátiban 3 külön helyen ta-
lálható, összesen 18,5 ha szántó terü-
let.  11 ha  + 6 ha + 1 ha akár külön-
külön is eladó. T: +36 70 376 7820_____________________________

Eladó Halápi hegy nyugati oldalán
szőlő, présház, gyümölcsös. Tel.: 06-
70/459-1059_____________________________

Tapolcán a Sebron-ban 3.156 m2
gazdálkodásra is alkalmas telek, kert kis
faházzal, ipari aggregátorral eladó. Eb-
ből 1600 m2 bekerített, gyümölcsfás,
víz, villany a telken. Irányár: 3,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Haláleset miatt eladó Badacsonytomaj
Tapolcai úton, déli fekvésű, pinot noir
szőlő, rendezett állapotban. Érd.: Kovács
Andrásné 06-70/304-1106, Kovács
András 06-30/777-2004_____________________________

Diszelben 2000 m2-es építési telek el-
adó. Ár: 4 mFt. Tel.: 06-70/600-7729_____________________________

Taliándörögdön 1300 m2-es belterü-
leti építési telek eladó. Közművek köz-
vetlen az utcafronton ill. mellette. Ár:
1.79 MFt! Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonytomaj, Lábdi részén 2 szin-
tes panorámás nyaraló 650 m2-es tel-
ken eladó. Tel.: 06-70/366-1670

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Borászat felszámolása miatt eladó:
csipkés vontatott tárcsa 9 leveles
180.000 Ft, áztató saválló kád 2 m x 1m
x 1m 150.000 Ft, R-78 1970-es Rena-
ult traktor 2021-ig műszaki 500.000 Ft,
4 fejes palackozó szivattyúval 40x40-es
borszűrővel, csöpögtető tálcával, palack
fertőtlenítő 80.000 Ft, háti permetező
2000 Ft, 1200 literes rezisztán tartály lá-
bon álló ovális 20.000 Ft, 700 literes ibc
tartály bortárolására 10.000 Ft, Vogel-
knod 1500 literes saválló kosaras sző-
lőprés automata + bogyózó daráló
150.000 Ft, kultivátor 180 cm széles 10
kapás 60.000 Ft. Tel.: 06-20/3429-419_____________________________

Kárpitozott ülőpad 2 részes hossza 106
cm és 66 cm eladó. Tel.: 06-87/322-
780 _____________________________

130-140 kg-os hízók eladók 470 Ft/kg.
Tel.: 06-30/426-7403_____________________________

150x140 cm fix hőszigetelt fa ablak,
jó állapotú, kiváló minőségű, műanyag
redőnnyel + 1 ajtó mellé, fix üveges
ablak 50x200 cm-es eladó. Tel.: 06-
20/351-4902_____________________________

Eladó minőségi fehér bor. Szent-
györgyhegyi olaszrizling. Tel.: 06-
30/997-6034_____________________________

Könyvgyűjtő tanár 1945 előtti köny-
veket, fotókat, képeslapokat, emlék-
tárgyakat vásárol. Tel.: 06-20/218-
1701_____________________________
5 db 1 éves házi kakas 1800 Ft/db áron
eladó. Tel.: 06-30/582-1408_____________________________

Eladó: cserépkályha 8x2,5x2, vajszínű,
lábánál 50.000 FT, gyűjtőknek eladó mű-
ködő lemezlejátszó 30.000 Ft, Csehszlo-
vák 1958 szupraphon, kombinált szek-
rény dió ruhás 35.000, vitrines 65.000
együtt vagy külön, rádióasztal, sötét
üveges résszel 10.000 Ft. Tel.: 06-
30/768-4277_____________________________

50 m3 bazaltkő eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.:06-20/243-5344_____________________________

AS210EKA típusú kompresszor új ál-
lapotban tartozékokkal dobozában, elekt-
romos masszázsfotel, új bontatlan cso-
magolásában és demizsonok eladók.
Tel.: 06-20/975-5817_____________________________

140 kg-os hízódisznó eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-20/451-7061_____________________________

Eladó konyhabútor mosogatótálcá-
val, csapteleppel, elöltöltős mosógép,
színes TV, fagyasztószekrény 6 fiókos,
íróasztal, üvegajtós kis szekrény, da-
rabonként 10.000 Ft. Tel.: 06-30/630-
3831_____________________________
Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók, vi-
zesvágók 200-250 mm, profi ácsipari gé-
pek (nagyméretű felsőmarók, körfű-
rész, gerendavágó), hidraulikus táp-
egység 300bar/380V,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, levegős szer-
számok,  tányércsiszoló 350 mm 380V,
festék- és habarcskeverők, benzin és dí-
zel oldalkihajtásos állómotorok 2-9 LE-
ig, falhoronymaró, optikai távolságmé-
rő,  optikai   szintező,  profi szintezőáll-
vány, Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek Hilti-Fein-Bosch-Makita gipsz-
kartoncsavarozók,  gőzölős tapéta eltá-
volító gép, kapocs- és szögbelövő gép
220V, Hilti 12V-os fúró-csavarozó, Hilti-
Bosch akkus fúró-véső kalapács 36V,
Stihl-Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek,  Echo egykezes profi motor-
fűrész, Makita akkus szegélyvágó, 5x2
m-es kismerülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, új benzinmo-
toros kúpos fahasító gép, körfűrész, ak-
kus flex 24V, oszlopos fúró benzinmto-
rosgép 220V, Honda motoros Bomag
lapvibrátor 75-100 kg, Vibromax 1300
diesel lapvibrátor 130 kg, asztali körfű-
részek 220/380V, hordozható kismére-
tű cserépkályha, Stihl – Husqvarna- Jon-
sered  benzinmotoros sövényvágók,
Fein fémvágó fűrész új, térkőroppantó új,
akkus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új,  Schul,
Diana, LG, Slavia légpuskák, Honda
aggregátor 2-6,5 KW/220V, hordozható
kisméretű áramfejlesztők, új táska-
kompresszorok, Makita akkus kocsi-
porszívó, akkus lépcsőjáró molnárkocsi,
asztali körfűrészek, állványos vizes kö-
szörű átmérő 300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók, csendes
ágdaráló 220V eladó – és még sok min-
den más, amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Csere is lehetséges. Hibás
kisgép akkuk javítása! Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

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

Eladó Tapolcán egy 4. emeleti, 66 nm-
es, 1 + 2 szobás felújított lakás. A pa-
nel lakás szép állapotú, a konyha fel-
újítást igényel. A műanyag ablakok
hőszigetelt üvegesek, a bejárati ajtó
nemrég cserélt vadonatúj fa ajtó. A zu-
hanykabinos fürdőszobában elfér egy
mosógép. A tavalyi felújításból csak a
konyha maradt ki. A szobák laminált par-
kettásak. Az előszobában egy nagy-
méretű beépített szekrény található. A
fűtés egyedi mérős, központi fűtéses,
a meleg víz szintén központi, külön
meleg víz órával. A folyosó tiszta és ren-
dezett. Ár: 14,9 Mft. Tel: 70/9-410-936_____________________________

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, erkélyes,
54 m2,  nagy konyha-étkezős, felújí-
tandó lakás akciós áron eladó! /külön
nyíló szobák, külön fürdő, külön toalett/
FIX ÁR: 10,2 MFt  alku nélkül! Tel.: 06-
30-860-2010_____________________________

Eladó Tapolcán egy igényesen felújított
4. emeleti, 46 nm-es, 1+1 szobás er-
kélyes lakás a keleti városrészben. A la-
kás elhelyezkedése miatt védett az észa-
ki oldalról és folyamatosan napfényes a
délelőtti és a délutáni időszakban is. A
felújítás kiterjedt a hideg- és meleg bur-
kolatokra, műanyag redőnyös és szú-
nyoghálós nyílászárók-, a vezetékek-, va-
lamint a konyhabútor cseréjére. A beé-
pített mosogató és tűzhely szintén va-
donatúj, még sosem volt használva. A la-
kás fenntartása kifejezetten alacsony. A
házközponti fűtésért havi szinten 6240 Ft-
ot, a közös költségért 3450 Ft-ot kell fi-
zetni. Ár: 14.2 Mft. Tel: 30/528-1058_____________________________

Tapolcán belváros közeli első emele-
ti, - 64 m2 - felújítandó lakás eladó. Ki-
váló befektetés ezen a frekventált he-
lyen! Ár: 12,5 MFt Tel.: 06-30-860-2010

Garázs kiadó zárt udvarban Tapolcán az
Eötvös utcában. Tel.: 06-30/513-7340

Badacsonyörsön és Tapolcán szállás
kiadó csapatnak vagy 1-2 főnek, mun-
kásoknak, családnak. Tel.: 06-30/839-
7546_____________________________
Albérlet kiadó Tapolcán az Alkotmány
utcában, teljesen felújított, 2 szobás, bú-
torozatlan. Nemdohányzó, jövedelem-
igazolást és 3 havi kauciót kérünk.
80.000 Ft/hó. Tel.: 06-30/2324-250_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalember ré-
szére albérlet kiadó. Tel.: 06-70/775-
3298_____________________________
Anyagi háttérrel rendelkező fiatal pár
egy gyermekkel sürgősen albérletet ke-
res, ha szükséges a felújítást önkölt-
ségre vállalom. Tel.: 06-30/734-4759_____________________________

Pedagógus pár Tapolca és környékén
kiadó házat, nyaralót keres hosszútávra,
melyet később megvásárolna. Tel.:
06-70/641-7899_____________________________

Kiadó 5 szobás lakás áprilistól – ok-
tóberig Badacsonytomajon. Tel.: 06-
30/562-1008_____________________________

Dolgozóknak szálláslehetőség Bada-
csonyban. Tel.: 06-30/9336-566_____________________________

Nagyobb tagú család házat vagy lakást
keres sürgősen Tapolcán vagy kör-
nyékén. Anyagiak nem akadály. Tel.: 06-
70/219-0638

Révfülöp központjában 27 m2-es üz-
lethelyiség hosszútávra kiadó (Füredi,
u. 4.), jó parkolási lehetőséggel. Tel.: 06-
30/9577-427_____________________________

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

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

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

Duguláselhárítás kamerás rendszerrel.
Kiszállási díj nélkül, garanciával! A hir-
detés felmutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-20/ 9844-667_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel válla-
lunk, szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484

GARÁZS

KIADÓ
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A Tapolca és Környéke Kistérségi
Nyugdíjas Egyesülete nőnapi ren-
dezvényét 2019. március 07-én 16
órakor tartja a Tamási Áron Művelő-
dési Központban. A rendezvény előtt
15.30-tól 16.00 óráig a Veszprém
megyei Esélyegyenlőségi, Felzárkózási
és Együttműködési EFOP 1.6.3.-17.
számú projekt rövid bemutatása, kap-
csolatépítése a helyi szervezetekkel,
polgárőrséggel és szociális hálózattal.
Szeretettel várjuk tagjainkat és min-
den érdeklődőt! Vezetőség_____________________________

Nőnapi buli a Dream Team Étteremben
március 8-án pénteken 18 órától. Ze-
nemester: Domján Tamás. Jegyek ki-
zárólag elővételben asztalfoglalással a
helyszínen. 

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozme-
tológus és radiológus szakorvos dr. Pa-
likóné dr. Pétervári Márta. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely, Deák F.
u. 43. Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734_____________________________
Tapolcai Városi Piac és Vásárcsarnok
március 15-én pénteken is nyitva tart
6-12 óráig. 

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS ISKOLA.
Tantermi és e-learning (online otthon vé-
gezhető) tanfolyamok! Beiratkozás:
március 4. hétfő és március 8. pétek 15
óra, Tapolca, Glázer S. u. 5. Állami tá-
mogatás 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_____________________________

Dajka és  pedagógiai  asszisztens
tanfolyam indul Tapolcán részletfize-
téssel. Tel.: 06-30/637-4083, 06-
46/321-694, 06-20/423-7877 Eng.sz.:
E-000452/2014

Hölgyet keresek szabadidőhöz. Coachot
is kölcsönös segítség jegyében. Tel.:
06-20/573-5890_____________________________

Kirándulásokhoz, kulturális progra-
mokhoz keres hasonló társat ötvenes,
intelligens, vidám hölgy. Tel.: 06-
70/365-4658
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Kulcsmásolás, zárjavítás, sürgősségi
zárnyitás! Immobilizeres autókulcsok
másolása, kulcsházak, távirányítók,
kapunyitó távirányítók, kés-, húsdará-
ló kés- és metszőolló-élezés. Tapolca,
Sütő A. u. 3. Tel.: 06-20/9855-898_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javítása,
cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrend-
szerek javítása, lakatosmunkák szak-
szerűen, olcsón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése. Tel.: 06-
20/348-2726_____________________________

Homlokzatállvány bérbeadás, köl-
csönzés! Nikecell vágógép bérbeadá-
sa! Tel.: 06-30/472-7744_____________________________

Márciusban nyíló üzletembe várok
mindenkit szeretettel manikűr, pedikűr
és műköröm építésre. Kedvező árak és
akciók! Érdeklődni, bejelentkezés 06-
30/895-5364, Nóra Nails Tapolca_____________________________

Fűnyírást, füvesítést, kertfenntartást,
növények ültetését, metszést, elha-
nyagolt telkek rendbetételét, veszélyes
fa kivágást vállaljuk. Tel.: 06-30/462-
1008_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval munkát vál-
lalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivá-
gása, gallyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

TISZTELT AUTÓTULAJDONOSOK! Szer-
vizünk teljeskörű javítást vállal. Ameny-
nyiben nálunk javíttatja autóját, kérje az
ingyenes lámpaállítást! TÓTHAUTÓ-
TECHNIK AUTÓVILLAMOSSÁG, KLÍ-
MASZERVIZ Tapolca, Keszthelyi u. - Sta-
dion u. sarkán. Tel.: 06-20/9237-920, 06-
20/455-7534, www.tothautotechnik.hu,
Email: tothauto@t-online.hu,
info@tothautotechnik.hu_____________________________

2001. Suzuki Swift Sedan egyben
vagy alkatrésznek eladó. Uitt: két gar-
nitúra nyári gumi alufelnin. Tel.: 06-
20/221-1016

Festményt, porcelánt, régi szőnye-
get, egyéb régiségeket vásárolnék.
Pál László T.: 06-70/379-8439_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő sze-
rek, lazúrok, lakkok, olajok, viaszok for-
galmazása. Kapható ápolókészlet fa ab-
lakokhoz, bejárati ajtókhoz. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB lapok, ré-
tegelt lemezek, gyalult deszkák, sze-
gélylécek, stáflik, kerítésdeszkák, mű-
szárított fűrészáruk folyamatosan kap-
hatók. VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyula-
keszi u. ASZTALOS FATELEP T.: 06-
20/437-2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri nyílá-
szárók, ablakpárkányok, redőnyök, szú-
nyoghálók, nagyon kedvező áron. VEMI-
2003 Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP Tel.: 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Simson motorokat vásárolnék min-
den típust működő képtelent is, alkat-
részeket és egyéb régi motorokat. Tel.:
06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi fateknőt,
famelencét, porcelánokat, régi faze-
kakat, edényeket, kovács üllőt, nagy sa-
tut és egyéb régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Kölcsönző A-Z-ig, autótól-zárig. Kincső
Apartman Angyalház szálláshely. 8300
Tapolca, Kinizsi Pál u 19. Autómentés,
terepjárós teher TAXI 0-24-ig. T.: +36-
30/9472-862_____________________________

Kukorica és hízósertés eladó. Tel.:
06-70/883-1118_____________________________

Eladó faelgázosító kazán (32 kW) mely
működésben megtekinthető, széna il-
letve lucerna bálák, egyedi irodaiasztal,
bojler 200 l-es. Érd.: délután 06-30/466-
7226_____________________________
Lebontásra és elszállításra eladó kő-
bástya kb. 25 m3 bazaltkő. Kisapáti, Pe-
tőfi u. 3. Tel.: 06-30/674-5206_____________________________

30 m3 építési bazaltkő eladó. Ár meg-
egyezés szerint. T.: 06-30/910-7656

JÁRMÛ sYx
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Tapolcán a keleti városrészben eladó
egy 94 m2-es,  4 szobás, kétszintes,
összkomfortos, jó állapotú sorházi csa-
ládi ház, hátsó, kis önálló kerttel, te-
rasszal, elől szintén önálló telekrésszel,
valamint vállalkozásra is alkalmas ön-
álló kis házzal. Ár: 23,9 MFt Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 belterüle-
ti építési telek eladó csendes, nyugodt
helyen, gyönyörű panorámával a Káli-
medencére, teljes közművel, (víz, vil-
lany, csatorna, gáz!) 25 % beépítési le-
hetőséggel. Ár: 5,99 MFt! Tel: +36 70
376 782  _____________________________

2.100 m2 építési telelek, 150 m-re a
Balatontól, gyönyörű panorámával,
25% beépíthetőséggel eladó.  Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Tapolca-Sebronban vállalkozásra al-
kalmas terület eladó. 4542 m2 (gyü-
mölcsös, szántó, 3 gazdasági épület fel-
tüntetéssel). Víz, villany van. Ir.ár: 4,9
mFt. Tel.: 06-30/9394-083_____________________________

Hegymagas Szent György-hegyen pa-
norámával eladó egy összesen 80 m2-
es  ház, nyaraló, klasszikus pince prés-
házzal 2.582 m2 jól termő szőlőterü-
lettel,gyümölcsfákkal teljes felszere-
léssel Víz, villany és fúrt kút is van.  Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Balatonrendesen 2 db szomszédos,
belterületi telek eladó közművekkel
900 és 945 m2. 10.6 M és 12.8 M. Tel.:
06-70-466-4252_____________________________

Tapolcán a kertvárosban kétszintes ház
külön bejáratos apartmannal eladó,
vagy lakásra cserélhető. Ár: 19,6 MFt
Tel.: 06-30-860-2010_____________________________

Badacsonytördemicen eladó egy ba-
latoni körpanorámás 5400 m2 terüle-
tű ingatlan, rajta  60 m2 pince-prés-
házzal, teljes berendezéssel. Ár: 9 MFt
Tel.: 06-30-860-2010_____________________________

Lesencetomajon 3 szobás családi ház,
központi fűtéssel, ipari árammal ren-
delkező, felújított állapotban, sürgősen
eladó. Tel.: 06-30/799-7848_____________________________

Vonyarcvashegyen nagyon közel a
strandhoz 3,5 szobás felújítandó lakó-
ház 1000 m2 gyümölcsfákkal, szőlőlu-
gassal beültetett, szép, szabályos ala-
kú  telekkel eladó. Ár: 29 MFt Tel.: 06-
30-860-2010_____________________________

Családi ház eladó! 90 m2 felújított, mel-
léképületekkel, nagy megművelt terü-
lettel, sok gyümölcsfával vállalkozásra
is alkalmas, jelenleg működő gazdaság.
Tel.: 06-30/630-3831_____________________________

Tapolcán a Sebronban gazdálkodásra
alkalmas 2,5 ha terület eladó gazdasági
épületekkel, víz, villany a telken. Tel.: 06-
30/959-2106

Tapolcán, az Ady Endre utcában tégla-
építésű társasház 3. emeletén 74 m2-
es, 3 szoba+nappalis, egyedi gázfűté-
ses, jó állapotú erkélyes lakás eladó. A
teljes épület 2 éve teljes felújításon esett
át: külső szigetelés ill, új, hőszigetelt mű-
anyag nyílászárók redőnyökkel, szú-
nyoghálóval. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Budapesti belvárosi 47 m2-es, jó ál-
lapotú, összkomfortos lakás, nagyon jó
helyen eladó. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a centrumban eladó egy
128 m2-es, kétszintes, kiváló állapotú
3 szoba + nappalis, igényes, 2 fürdő-
szobás, egyedi gázfűtéses, klímás la-
kás, beépített konyhával, gardróbbal.
Tel: +36 70 3767 820_____________________________

Tapolcán az Y-ban 57 m2-es, 2 szobás,
teljesen felújított, kiváló állapotú lakás el-
adó. Klíma, beépített új konyhabútor, sa-
ját, zárt elő terasz, nagy, panorámás er-
kély! Ár: 14,9 MFt Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolca belvárosában Tóparti kilátás-
sal, 54 m2-es, 4. emeleti, erkélyes la-
kás eladó. Ár: 11,2 mFt. Tel.: 06-
70/322-0499, 06-70/616-8705_____________________________

Megvásárolnék Tapolcán legalább 2
szobás karbantartott lakást. Készpénz-
ben fizetek. E-mail: 
mg5583959@gmail.com képekkel_____________________________

A Sümegi úton földszinti lakás költöz-
hető állapotban eladó. A 37 nm-es 1
szobás lakás különösebb felújítást nem
igényel. A nyílászárók fából készültek,
a szoba parkettázott, a többi helyiség
járólapos. A fűtés és a meleg víz köz-
ponti, a fűtés nem egyedi mérős, ha-
nem általány fizetős. Az ár: 9,9 Mft. Tel:
30/528-1058

LAKÁS AC1Bdg

Síremlékek garanciával, minőségi olasz
gránit alapanyagokból, igényes kivitelben
- saját gyártás - megrendelhetők. Vállaljuk
gránit ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Minőségi
munka megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu Tel.: 06-
20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gáz-
készülékek javítása, vízkõtelení-tés,
gázkészülékek cseréje, engedélyeze-
tése, beüzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elemzés, kon-
denzációs technológia. Energetikai,
mûszaki-biztonsági tanácsadás, gáz-
ipari mûszaki-biztonsági felülvizsgá-
lat. Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-
904 _____________________________

Szobafestés mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés – szigetelés, színezés, ál-
mennyezetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal építése, lam-
bériázás, parkettázás, PVC fektetés.
Igény szerint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi föld-
munkát, tuskózást vállalok kombi ra-
kodógéppel, ugyanitt füvesítéshez fe-
keteföld és érett marhatrágya meg-
rendelhető, akár gépi szórással is. Tel.:
06-20/9325-025_____________________________

Kertépítő. Automata öntözőrendszerek
tervezését, kivitelezését vállalom. Hív-
jon bizalommal. Kozák Zoltán Tel.: 06-
20/509-1240_____________________________

Rovar – rágcsálóirtás, nádtető láng-
mentesítése, favédelem. Tel.: 06-
30/2270-717_____________________________

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden típusú
gáztűzhely garanciális beüzemelése, ja-
vítása. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása, villany-
és gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés- és
vízrendszerek karbantartása. Szántói
László gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott? Alakít-
tassa át ruháját, bélés csere, cipzár cse-
re, függönyszegés, nadrág felhajtás
azonnal. Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-
16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP. Du-
guláselhárítás, kamerás állapotfelmé-
rés, csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemérése. Ve-
zetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggregátort,
beton vibrot, földfúrót, bozótvágót,
vizes kõvágót, vésõgépet, sövényvágót,
beton-keverõt, kõroppantót, gyeplazí-
tót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt és még
sok mindent. Érd.: Marton Gépköl-
csönzõ Tapolca, József A. u. 12. T.: 06-
87/321-341, 06-30/756-8855_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüretig
minden, ami szőlő. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást, bozótirtást, el-
hanyagolt területek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és pan-
ziók éves karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155

Profi fűnyírótraktorok,  benzinmotoros to-
logatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalag-
fűrészek, ELU gérvágó-körfűrész átfor-
dítható asztallal,  Vaillant átfolyós víz-
melegítős gázbojler újszerű, Husqvarna
damilos késes fűkasza, asztali álló sza-
lagcsiszoló 70 cm-es szalaghosszal 220
V, légkompresszorok 4 L-től 200 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari kivitelben
is,  benzinmotoros és elektromos gyep-
szellőztetők, Hilti-Spit-Makita-Bosch-
Metabo fúró- vésőkalapács SDS MAX,
kétkezes vésőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép, gipszkar-
ton csavarozó, profi akkus fúrók, felső-
marók, hegesztőtrafó 220/380V 190 A,
kis- és nagyflexek, szalag-rezgő-ekcen-
ter csiszolók, asztali kettős és vizes kö-
szörűk,  benzin- és dízelmotoros aggre-
gátorok, dekopírfűrészek, felsőgeren-
dás vizes csempevágók, karos fémda-
raboló 380/220V-os, Hilti-Bosch-Makita-
Metabo szerszámgép dobozok eladó.
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Bárányok eladók élve vagy konyha-
készen, húsvéti báránynak ideális. Tel.:
06-30/330-5298

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi melléktermék
(parketta és széldeszka) méretre vág-
va, konyhakészen kiszállítva eladó. T.:
06-30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3 szál-
lítással együtt kapható, konyhaké-
szen. Fenyő széldeszka léces és szé-
les szállítás. T.: 06-20/9469-678_____________________________

Kiváló minőségű száraz cser, akác tű-
zifa eladó 28.000 Ft (1x1x1,7), 16.000
Ft (1x1x1). Válassza a korrektséget.
Tel.: 06-30/604-2395_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -karó-
ra megrendelést felveszek. Tel.: 30-929-
6970. EUTR: AA5811791.

A Tapolcai Hírözön terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Talián-
dörögdre, Nyirádra helyi újságki-
hordót keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059_____________________________

Tapolcán a Hotel Gabriella es Vízima-
lom Étterem éves állásra, kiemelt bé-
rezéssel szakácsot keres. Érdeklődni:
06-30/9468-452_____________________________

Ábrahámhegyen a Muskátli Vendég-
lőbe márciusi kezdéssel konyhai kise-
gítőt és szakácsot felveszünk. Tapol-
cáról a bejárás biztosított. Igény ese-
tén szállást is tudunk biztosítani. Tel.:
06-30/350-8480_____________________________

Kőművest és segédmunkást éves ál-
lásra, bejelentett munkahelyre felve-
szek. Bér megegyezés szerint. Tel.:
06-30/455-9006_____________________________

Vendégházba takarítónőt, alkalmi vagy
teljes munkaidőben felveszünk Pálkö-
vére. Azonnali kezdés, éves állás. Tel.:
06-30-352-89-08_____________________________

Badacsonyi étterembe keresünk, sza-
kács és konyhai kisegítő kollégákat.
Éves és szezonális munkára is.  Je-
lentkezni a 06-30/997-9359-es  tele-
fonszámon, vagy fényképes  önélet-
rajzzal az info@storbanetterem.hu e-
mail címen lehetséges._____________________________

Villanyszerelő végzettséggel, mun-
kájára igényes, megbízható, önállóan is
dolgozni tudó munkatársat keresek. To-
vábbi információ a 06-30/520-1337-es
telefonszámon valamint egy személyes
megbeszélés alkalmával kapható._____________________________

Tapolca környéki munkahelyre, né-
metül beszélő munkatársat keresünk,
ügyintézői munkakörbe. Tel.: 06-30/355-
7653_____________________________
Balatonfüredi panzióba keresek szo-
baasszonyi teendők ellátására mun-
katársat. Elsősorban nyugdíjas hölgy je-
lentkezését  várom! Érdeklődni a 06-
30/296-3919-es telefonszámon lehet._____________________________

Kőművest alkalmaznék. Tel.: 06-
20/927-1362

TŰZIFA )
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Építőipari munkákat vállalunk ingyenes
helyszíni felméréssel szakszerűen, pre-
cíz munkavégzés. Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

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

Fakivágás! Veszélyes fák kivágása.
Épületekre, vezetékekre hajló ágak le-
vágása, alpintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Tel.: 06-70/229-6598 (Pepe Al-
pin Kft.)_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla,
kő, műkő felületek pl.: járművek, pót-
kocsik, alvázak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, parasztfödémek
stb. tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettázást,
parkettacsiszolást, szõnyegezést, gipsz-
kartonozást, padlószőnyegezést, hajó-
padlózást, lambériázást, parafa burko-
lást, falszigetelést vállalok Tapolcán és
környékén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés, ter-
vezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karbantar-
tását, felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok. Ingyenes felmérés, rövid ha-
táridő. Tel. 06-20/236-5361_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók, ker-
ti faházak, bútorok gyártása, beszere-
lése, asztalosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztatikus
porfestése, garanciával! Háromi Zsolt,
06-30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacentrumban
javítás, kölcsönzés, robogó alkatré-
szek, autóalkatrészek megrendelésre.
Tapolca, Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők ké-
szítése, javítása, bádogozás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás. Kiülők készí-
tése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Pincék, gazdasági épületek építése, fel-
újítása, támfalak, kerítések, kocsi be-
állók, térburkolatok építését vállalja
építőipari Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–tapé-
tázás, gipszkartonozás, helyszíni fel-
mérés, árajánlat. Referenciák megte-
kinthetők weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos mun-
kát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek, ki-
ülők, garázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást vállalunk.
Tel.: 06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, párkányok,
lépcsõlapok, szegélylécek gyártását
vállaljuk. VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyu-
lakeszi u. ASZTALOS FATELEP Tel.:
06-20/437-2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Tapolca,
Berzsenyi u. 13. (az Y gyógyszertár mel-
lett) Tel.: 06-30/393-1525, 06-87/411-
816 EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci, ponyva,
farmer, bõrkabát javítása, cipzár cseréje.
Póráz, nyakörv, derékszíj kapható. Ring-
lizés, patentozás. Munkaruházat! Nyit-
va: H: szünnap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-18,
SZ: 8-12, Ebédidõ 12-13

Lesenceistvándi telephellyel kőművest
és segédmunkást keresek. Bérezés
kőműves 17.000 Ft/nap, segédmunkás
13.000 Ft/nap. Tel.: 06-30/446-9345_____________________________

Ács, tetőfedő szakmunkást, betanított
munkást, segédmunkást keresünk
azonnali kezdéssel. T.: 06-30/780-1304_____________________________

A monoszlói Liszkay Borkúria keresi már
meglévő, jó csapatának új tagjait: kony-
hai kisegítőt, szobaasszonyt, felszolgálót,
kertészt és önállóan dolgozni tudó sza-
kácsot. Megfelelő együttműködés ese-
tén éves állást biztosítunk. Versenyké-
pes fizetés, Minőségi hozzáállást aján-
lunk és várunk el. www.liszkay.com, 
iroda@liszkay.com, 70/77-57-582_____________________________

Személy- és vagyonőröket keresek
Tapolca környéki munkákra, éves ál-
lásra is. Tel.: 06-30/406-2776_____________________________

Kertépítéshez férfi kollégát keresünk
versenyképes bérezéssel. Tel.: 06-
70/7789-456_____________________________

Munkatársat keresünk Tapolca mel-
letti telephelyünkre, egy műszakos
munkarendbe (7.00-15.00). Előny,
de nem feltétel: mezőgazdasági gép-
szerelő vagy autószerelő végzettség.
Érd.: 06-87/41?-433-as telefonon.
Önéletrajzokat az allas4948@
gmail.com e-mail címre kérjük. _____________________________

Társasház elektromos hálózat korsze-
rűsítésére vállalkozót keres Tapolcán.
Tel.: 06-30/5799-314_____________________________

Gépkocsival és mobillal rendelkező ta-
polcai, középkorú vagy kisnyugdíjas se-
gítőt keresek heti 5x4 órában. Tel.: 06-
87/412-556, 06-30/494-9074_____________________________

Vagyonőröket keresünk üzlet őrzésé-
re kiemelt bérrel Tapolcára, Zalaszent-
grótra, Veszprémbe. Tel.: 06-70/228-
5814_____________________________
Hőszigetelésben jártas kollégát kere-
sek. Tel.: 06-30/7010-526_____________________________

Hegymagasi pincészet szőlő és te-
repgondozási munkálatok elvégzésére
keres munkavállalókat.  Bejelentés al-
kalmi vagy éves munkavállalással. To-
vábbá kertészeti munkák elvégzésre
gyakorlott, önálló munkavégzésre al-
kalmas traktorost keresünk! Feladatok:
kertészeti munkák, gépkezelés, szere-
lés, karbantartás Elvárások: B kat. jo-
gosítvány, mezőgazdasági gépkezelői
jogosítvány, megbízható, precíz fele-
lősségteljes munkavégzés. Amit kí-
nálunk: hosszú távú munkalehetőség,
versenyképes fizetés  Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy kperger@gilvesy.hu e-mail
címen. _____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kőművest
és segédmunkást keres. 4-5 fős bri-
gádok és pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Elvárások: szakképzettség, ön-
álló munkavégzés, józan életvitel. Amit
kínálunk: hosszú távú stabil munkahely,
versenyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés: H-P: 7-17-ig Tel.:  +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Badacsonyi büfébe főzni jól tudó mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-30/9336-566_____________________________

Szőlő művelésére éves állásra női-fér-
fi munkaerőt felveszünk, betanítás
megoldott. Bér megegyezés szerint.
Szállítás biztosított. Nyugdíjas és kis-
mamák jelentkezését is várjuk. Tel.: 06-
30/199-0738_____________________________

Tapolcán a Caramell Kávézóba fagy-
laltárust felveszünk. Érd.: a helyszínen
vagy a 06-30/9592-106_____________________________

Megbízható, igényes takarítónőt ke-
resünk vendégházunk takarítására
áprilistól novemberig Badacso-
nyörsön. Vonat, buszmegálló 300 m
a vendégháztól. Bejelentés alkalmi
vagy állandóként. Tel.: 06-30/443-
9348_____________________________
Gyakorlattal rendelkező főzőasszonyt,
szakácsot felveszünk Balaton-parti
vendéglőbe. Tapolcáról és környékéről
a bejárás biztosított. Tel.: 06-30/350-
8480_____________________________
Felszolgálót egész éves munkalehe-
tőséggel felveszünk. Kezdők jelentke-
zését is várjuk. Érd.: LaPergola Pizzéria,
Tapolca, Árpád u. 1. Tel.: 06-30/9275-
766 _____________________________

Pizzasütőt rugalmas munkaidő be-
osztással és foglalkoztatással kere-
sünk. Tel.: Tapolca, LaPergola Pizzéria,
Árpád u. 1. Tel.: 06-30/9275-766_____________________________

Locomotív Sörözőbe éves állásra pul-
tost felveszek. Tel.: 06-20/9240-982

PROGRAM



Jelentkezés: személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 87/535-220 vagy

önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet az

alábbi munkakörökbe:
2 műszakos munkarendbe

• ÖSSZESZERELŐ

• SEGÉDMUNKÁS
• TAKARÍTÓNŐ (4 órás munkavégzésre)

(asztalos, lakatos végzettséggel)
Elvárás: szakmunkás bizonyítvány

Munkájára igényes, helybeli nők jelentkezését várjuk!

Raposka Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján ismét pályázatot hirdet

A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Bolla Albert polgármester nyújt,

a 06-30/677-9844-es telefonszámon.
A részletes pályázati kiírás megtalálható
a www.kozigallas.gov.hu weboldalon.

FALUGONDNOK munkakör betöltésére.

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL JEGYZŐJE

pályázatot hirdet az alábbi munkakörbe:

közbeszerzési/beruházási ügyintéző
A részletes pályázati kiírás megtalálható

a www.tapolca.hu weboldalon. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt

Ilkovics Elza nyújt a 87/511-166-os telefonszámon.

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka.

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Nem vagyunk dobogósok,
ezért mi jobban igyekszünk!

Megbízhatóság, szakértelem

Teljeskörű felújítás,
kőművesmunkák,

kerítésépítés,
térkövezés,
burkolás,

víz-gáz-fűtéstechnika,
légtechnika,

megújuló energiarendszerek.

WTB Építőipari Társulás

06-30/632-6-632

Bakonyerdő Zrt.
BEFAG Parkettagyára
felvételt hirdet nehézgépkezelő jogosítvánnyal

rendelkező udvaros valamint asztalos vagy
faipari gépkezelő munkakörbe.

Részletes önéletrajzokat
a horvath.e@bakonyerdo.hu email címre várjuk.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

A Szent György-hegyen 3 félszobás, für-
dőszobás hétvégi ház határozottan
csendes erdőszéli környezetben eladó.
Ir.ár: 12,9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szigligeten 80 m2-es lakóterületű 2 és
félszobás, várra panorámás családi
ház, 950 m2-es telekkel eladó. Ir.ár: 27
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1+2 félszobás, 66 m2-es la-
kóterületű felújított hőszigetelt abla-
kokkal rendelkező 4. emeleti erkélyes
lakás eladó. Ir.ár: 14,5 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában 1 szoba, fürdő-
szoba, WC, konyha helyiségekből álló,
közepes állapotú, földszinti társasházi
lakás saját gázkazános fűtéssel eladó.
Ir.ár: 8,4 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd központjának közelé-
ben 78 m2-es lakóterületű, 2 szobás,
közös udvaros családi ház garázzsal,
melléképületekkel eladó. Ir.ár: 7,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd zártkerti részén 1 szo-
bás, konyhás, erkélyes, panorámás
hétvégi ház pincével, saját ásott kúttal
(hidroforral), árammal eladó. Ir.ár: 6,2
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Érték-
becslő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar 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 gya-
korlattal ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök in-
gatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nyara-
lót, mezőgazdasági ingatlant, Ta-
polcán lakást külföldi vevőkörrel!
www.badacsonyingatlaniroda.hu
30 év tapasztalatával segítem. Tel.:
06-30/9477-270_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsítés,
hőkamerás vizsgálatok, napelemes
rendszerek tervezése. EURA MÉR-
NÖKIRODA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Badacsonytördemic külterületén 3000
m2-es mezőgazdasági terület, valamint
Badacsonyi hegyen 7736 m2-es jó ter-
mő olasz rizling ültetvény eladó. Ér-
deklődni a 06-30/868-1361-es szá-
mon lehetséges. _____________________________

Tapolcai elkerülő út közelében ipari –
kereskedelmi tevékenység végzésére al-
kalmas 3318 m2-es ingatlan eladó. Tel.:
06-30/2766-452_____________________________

Monostorapátiban 1.6 hektár szántóföld
eladó 140 Ft/m2. Tel.: 06-20/3429-419_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfele-
ink részére.  Lakásokat, családi háza-
kat, nyaralókat, pincéket, építési tel-
keket, mezőgazdasági  ingatlanokat.
Tel.: +36 70 376 7820_____________________________

Monostorapátiban 3 külön helyen ta-
lálható, összesen 18,5 ha szántó terü-
let.  11 ha  + 6 ha + 1 ha akár külön-
külön is eladó. T: +36 70 376 7820_____________________________

Eladó Halápi hegy nyugati oldalán
szőlő, présház, gyümölcsös. Tel.: 06-
70/459-1059_____________________________

Tapolcán a Sebron-ban 3.156 m2
gazdálkodásra is alkalmas telek, kert kis
faházzal, ipari aggregátorral eladó. Eb-
ből 1600 m2 bekerített, gyümölcsfás,
víz, villany a telken. Irányár: 3,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Haláleset miatt eladó Badacsonytomaj
Tapolcai úton, déli fekvésű, pinot noir
szőlő, rendezett állapotban. Érd.: Kovács
Andrásné 06-70/304-1106, Kovács
András 06-30/777-2004_____________________________

Diszelben 2000 m2-es építési telek el-
adó. Ár: 4 mFt. Tel.: 06-70/600-7729_____________________________

Taliándörögdön 1300 m2-es belterü-
leti építési telek eladó. Közművek köz-
vetlen az utcafronton ill. mellette. Ár:
1.79 MFt! Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonytomaj, Lábdi részén 2 szin-
tes panorámás nyaraló 650 m2-es tel-
ken eladó. Tel.: 06-70/366-1670

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Borászat felszámolása miatt eladó:
csipkés vontatott tárcsa 9 leveles
180.000 Ft, áztató saválló kád 2 m x 1m
x 1m 150.000 Ft, R-78 1970-es Rena-
ult traktor 2021-ig műszaki 500.000 Ft,
4 fejes palackozó szivattyúval 40x40-es
borszűrővel, csöpögtető tálcával, palack
fertőtlenítő 80.000 Ft, háti permetező
2000 Ft, 1200 literes rezisztán tartály lá-
bon álló ovális 20.000 Ft, 700 literes ibc
tartály bortárolására 10.000 Ft, Vogel-
knod 1500 literes saválló kosaras sző-
lőprés automata + bogyózó daráló
150.000 Ft, kultivátor 180 cm széles 10
kapás 60.000 Ft. Tel.: 06-20/3429-419_____________________________

Kárpitozott ülőpad 2 részes hossza 106
cm és 66 cm eladó. Tel.: 06-87/322-
780 _____________________________

130-140 kg-os hízók eladók 470 Ft/kg.
Tel.: 06-30/426-7403_____________________________

150x140 cm fix hőszigetelt fa ablak,
jó állapotú, kiváló minőségű, műanyag
redőnnyel + 1 ajtó mellé, fix üveges
ablak 50x200 cm-es eladó. Tel.: 06-
20/351-4902_____________________________

Eladó minőségi fehér bor. Szent-
györgyhegyi olaszrizling. Tel.: 06-
30/997-6034_____________________________

Könyvgyűjtő tanár 1945 előtti köny-
veket, fotókat, képeslapokat, emlék-
tárgyakat vásárol. Tel.: 06-20/218-
1701_____________________________
5 db 1 éves házi kakas 1800 Ft/db áron
eladó. Tel.: 06-30/582-1408_____________________________

Eladó: cserépkályha 8x2,5x2, vajszínű,
lábánál 50.000 FT, gyűjtőknek eladó mű-
ködő lemezlejátszó 30.000 Ft, Csehszlo-
vák 1958 szupraphon, kombinált szek-
rény dió ruhás 35.000, vitrines 65.000
együtt vagy külön, rádióasztal, sötét
üveges résszel 10.000 Ft. Tel.: 06-
30/768-4277_____________________________

50 m3 bazaltkő eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.:06-20/243-5344_____________________________

AS210EKA típusú kompresszor új ál-
lapotban tartozékokkal dobozában, elekt-
romos masszázsfotel, új bontatlan cso-
magolásában és demizsonok eladók.
Tel.: 06-20/975-5817_____________________________

140 kg-os hízódisznó eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-20/451-7061_____________________________

Eladó konyhabútor mosogatótálcá-
val, csapteleppel, elöltöltős mosógép,
színes TV, fagyasztószekrény 6 fiókos,
íróasztal, üvegajtós kis szekrény, da-
rabonként 10.000 Ft. Tel.: 06-30/630-
3831_____________________________
Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók, vi-
zesvágók 200-250 mm, profi ácsipari gé-
pek (nagyméretű felsőmarók, körfű-
rész, gerendavágó), hidraulikus táp-
egység 300bar/380V,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, levegős szer-
számok,  tányércsiszoló 350 mm 380V,
festék- és habarcskeverők, benzin és dí-
zel oldalkihajtásos állómotorok 2-9 LE-
ig, falhoronymaró, optikai távolságmé-
rő,  optikai   szintező,  profi szintezőáll-
vány, Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek Hilti-Fein-Bosch-Makita gipsz-
kartoncsavarozók,  gőzölős tapéta eltá-
volító gép, kapocs- és szögbelövő gép
220V, Hilti 12V-os fúró-csavarozó, Hilti-
Bosch akkus fúró-véső kalapács 36V,
Stihl-Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek,  Echo egykezes profi motor-
fűrész, Makita akkus szegélyvágó, 5x2
m-es kismerülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, új benzinmo-
toros kúpos fahasító gép, körfűrész, ak-
kus flex 24V, oszlopos fúró benzinmto-
rosgép 220V, Honda motoros Bomag
lapvibrátor 75-100 kg, Vibromax 1300
diesel lapvibrátor 130 kg, asztali körfű-
részek 220/380V, hordozható kismére-
tű cserépkályha, Stihl – Husqvarna- Jon-
sered  benzinmotoros sövényvágók,
Fein fémvágó fűrész új, térkőroppantó új,
akkus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új,  Schul,
Diana, LG, Slavia légpuskák, Honda
aggregátor 2-6,5 KW/220V, hordozható
kisméretű áramfejlesztők, új táska-
kompresszorok, Makita akkus kocsi-
porszívó, akkus lépcsőjáró molnárkocsi,
asztali körfűrészek, állványos vizes kö-
szörű átmérő 300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók, csendes
ágdaráló 220V eladó – és még sok min-
den más, amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Csere is lehetséges. Hibás
kisgép akkuk javítása! Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

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

Eladó Tapolcán egy 4. emeleti, 66 nm-
es, 1 + 2 szobás felújított lakás. A pa-
nel lakás szép állapotú, a konyha fel-
újítást igényel. A műanyag ablakok
hőszigetelt üvegesek, a bejárati ajtó
nemrég cserélt vadonatúj fa ajtó. A zu-
hanykabinos fürdőszobában elfér egy
mosógép. A tavalyi felújításból csak a
konyha maradt ki. A szobák laminált par-
kettásak. Az előszobában egy nagy-
méretű beépített szekrény található. A
fűtés egyedi mérős, központi fűtéses,
a meleg víz szintén központi, külön
meleg víz órával. A folyosó tiszta és ren-
dezett. Ár: 14,9 Mft. Tel: 70/9-410-936_____________________________

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, erkélyes,
54 m2,  nagy konyha-étkezős, felújí-
tandó lakás akciós áron eladó! /külön
nyíló szobák, külön fürdő, külön toalett/
FIX ÁR: 10,2 MFt  alku nélkül! Tel.: 06-
30-860-2010_____________________________

Eladó Tapolcán egy igényesen felújított
4. emeleti, 46 nm-es, 1+1 szobás er-
kélyes lakás a keleti városrészben. A la-
kás elhelyezkedése miatt védett az észa-
ki oldalról és folyamatosan napfényes a
délelőtti és a délutáni időszakban is. A
felújítás kiterjedt a hideg- és meleg bur-
kolatokra, műanyag redőnyös és szú-
nyoghálós nyílászárók-, a vezetékek-, va-
lamint a konyhabútor cseréjére. A beé-
pített mosogató és tűzhely szintén va-
donatúj, még sosem volt használva. A la-
kás fenntartása kifejezetten alacsony. A
házközponti fűtésért havi szinten 6240 Ft-
ot, a közös költségért 3450 Ft-ot kell fi-
zetni. Ár: 14.2 Mft. Tel: 30/528-1058_____________________________

Tapolcán belváros közeli első emele-
ti, - 64 m2 - felújítandó lakás eladó. Ki-
váló befektetés ezen a frekventált he-
lyen! Ár: 12,5 MFt Tel.: 06-30-860-2010

Garázs kiadó zárt udvarban Tapolcán az
Eötvös utcában. Tel.: 06-30/513-7340

Badacsonyörsön és Tapolcán szállás
kiadó csapatnak vagy 1-2 főnek, mun-
kásoknak, családnak. Tel.: 06-30/839-
7546_____________________________
Albérlet kiadó Tapolcán az Alkotmány
utcában, teljesen felújított, 2 szobás, bú-
torozatlan. Nemdohányzó, jövedelem-
igazolást és 3 havi kauciót kérünk.
80.000 Ft/hó. Tel.: 06-30/2324-250_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalember ré-
szére albérlet kiadó. Tel.: 06-70/775-
3298_____________________________
Anyagi háttérrel rendelkező fiatal pár
egy gyermekkel sürgősen albérletet ke-
res, ha szükséges a felújítást önkölt-
ségre vállalom. Tel.: 06-30/734-4759_____________________________

Pedagógus pár Tapolca és környékén
kiadó házat, nyaralót keres hosszútávra,
melyet később megvásárolna. Tel.:
06-70/641-7899_____________________________

Kiadó 5 szobás lakás áprilistól – ok-
tóberig Badacsonytomajon. Tel.: 06-
30/562-1008_____________________________

Dolgozóknak szálláslehetőség Bada-
csonyban. Tel.: 06-30/9336-566_____________________________

Nagyobb tagú család házat vagy lakást
keres sürgősen Tapolcán vagy kör-
nyékén. Anyagiak nem akadály. Tel.: 06-
70/219-0638

Révfülöp központjában 27 m2-es üz-
lethelyiség hosszútávra kiadó (Füredi,
u. 4.), jó parkolási lehetőséggel. Tel.: 06-
30/9577-427_____________________________

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

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

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

Duguláselhárítás kamerás rendszerrel.
Kiszállási díj nélkül, garanciával! A hir-
detés felmutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-20/ 9844-667_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel válla-
lunk, szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484

GARÁZS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

A Tapolca és Környéke Kistérségi
Nyugdíjas Egyesülete nőnapi ren-
dezvényét 2019. március 07-én 16
órakor tartja a Tamási Áron Művelő-
dési Központban. A rendezvény előtt
15.30-tól 16.00 óráig a Veszprém
megyei Esélyegyenlőségi, Felzárkózási
és Együttműködési EFOP 1.6.3.-17.
számú projekt rövid bemutatása, kap-
csolatépítése a helyi szervezetekkel,
polgárőrséggel és szociális hálózattal.
Szeretettel várjuk tagjainkat és min-
den érdeklődőt! Vezetőség_____________________________

Nőnapi buli a Dream Team Étteremben
március 8-án pénteken 18 órától. Ze-
nemester: Domján Tamás. Jegyek ki-
zárólag elővételben asztalfoglalással a
helyszínen. 

Bőr- és nemibeteg gyógyász, kozme-
tológus és radiológus szakorvos dr. Pa-
likóné dr. Pétervári Márta. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely, Deák F.
u. 43. Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734_____________________________
Tapolcai Városi Piac és Vásárcsarnok
március 15-én pénteken is nyitva tart
6-12 óráig. 

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS ISKOLA.
Tantermi és e-learning (online otthon vé-
gezhető) tanfolyamok! Beiratkozás:
március 4. hétfő és március 8. pétek 15
óra, Tapolca, Glázer S. u. 5. Állami tá-
mogatás 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_____________________________

Dajka és  pedagógiai  asszisztens
tanfolyam indul Tapolcán részletfize-
téssel. Tel.: 06-30/637-4083, 06-
46/321-694, 06-20/423-7877 Eng.sz.:
E-000452/2014

Hölgyet keresek szabadidőhöz. Coachot
is kölcsönös segítség jegyében. Tel.:
06-20/573-5890_____________________________

Kirándulásokhoz, kulturális progra-
mokhoz keres hasonló társat ötvenes,
intelligens, vidám hölgy. Tel.: 06-
70/365-4658

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
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Kulcsmásolás, zárjavítás, sürgősségi
zárnyitás! Immobilizeres autókulcsok
másolása, kulcsházak, távirányítók,
kapunyitó távirányítók, kés-, húsdará-
ló kés- és metszőolló-élezés. Tapolca,
Sütő A. u. 3. Tel.: 06-20/9855-898_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javítása,
cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtésrend-
szerek javítása, lakatosmunkák szak-
szerűen, olcsón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése. Tel.: 06-
20/348-2726_____________________________

Homlokzatállvány bérbeadás, köl-
csönzés! Nikecell vágógép bérbeadá-
sa! Tel.: 06-30/472-7744_____________________________

Márciusban nyíló üzletembe várok
mindenkit szeretettel manikűr, pedikűr
és műköröm építésre. Kedvező árak és
akciók! Érdeklődni, bejelentkezés 06-
30/895-5364, Nóra Nails Tapolca_____________________________

Fűnyírást, füvesítést, kertfenntartást,
növények ültetését, metszést, elha-
nyagolt telkek rendbetételét, veszélyes
fa kivágást vállaljuk. Tel.: 06-30/462-
1008_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval munkát vál-
lalok! Bérelhető! Veszélyes fák kivá-
gása, gallyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

TISZTELT AUTÓTULAJDONOSOK! Szer-
vizünk teljeskörű javítást vállal. Ameny-
nyiben nálunk javíttatja autóját, kérje az
ingyenes lámpaállítást! TÓTHAUTÓ-
TECHNIK AUTÓVILLAMOSSÁG, KLÍ-
MASZERVIZ Tapolca, Keszthelyi u. - Sta-
dion u. sarkán. Tel.: 06-20/9237-920, 06-
20/455-7534, www.tothautotechnik.hu,
Email: tothauto@t-online.hu,
info@tothautotechnik.hu_____________________________

2001. Suzuki Swift Sedan egyben
vagy alkatrésznek eladó. Uitt: két gar-
nitúra nyári gumi alufelnin. Tel.: 06-
20/221-1016

Festményt, porcelánt, régi szőnye-
get, egyéb régiségeket vásárolnék.
Pál László T.: 06-70/379-8439_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő sze-
rek, lazúrok, lakkok, olajok, viaszok for-
galmazása. Kapható ápolókészlet fa ab-
lakokhoz, bejárati ajtókhoz. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB lapok, ré-
tegelt lemezek, gyalult deszkák, sze-
gélylécek, stáflik, kerítésdeszkák, mű-
szárított fűrészáruk folyamatosan kap-
hatók. VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyula-
keszi u. ASZTALOS FATELEP T.: 06-
20/437-2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri nyílá-
szárók, ablakpárkányok, redőnyök, szú-
nyoghálók, nagyon kedvező áron. VEMI-
2003 Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP Tel.: 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Simson motorokat vásárolnék min-
den típust működő képtelent is, alkat-
részeket és egyéb régi motorokat. Tel.:
06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi fateknőt,
famelencét, porcelánokat, régi faze-
kakat, edényeket, kovács üllőt, nagy sa-
tut és egyéb régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Kölcsönző A-Z-ig, autótól-zárig. Kincső
Apartman Angyalház szálláshely. 8300
Tapolca, Kinizsi Pál u 19. Autómentés,
terepjárós teher TAXI 0-24-ig. T.: +36-
30/9472-862_____________________________

Kukorica és hízósertés eladó. Tel.:
06-70/883-1118_____________________________

Eladó faelgázosító kazán (32 kW) mely
működésben megtekinthető, széna il-
letve lucerna bálák, egyedi irodaiasztal,
bojler 200 l-es. Érd.: délután 06-30/466-
7226_____________________________
Lebontásra és elszállításra eladó kő-
bástya kb. 25 m3 bazaltkő. Kisapáti, Pe-
tőfi u. 3. Tel.: 06-30/674-5206_____________________________

30 m3 építési bazaltkő eladó. Ár meg-
egyezés szerint. T.: 06-30/910-7656

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

Tapolcán a keleti városrészben eladó
egy 94 m2-es,  4 szobás, kétszintes,
összkomfortos, jó állapotú sorházi csa-
ládi ház, hátsó, kis önálló kerttel, te-
rasszal, elől szintén önálló telekrésszel,
valamint vállalkozásra is alkalmas ön-
álló kis házzal. Ár: 23,9 MFt Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 belterüle-
ti építési telek eladó csendes, nyugodt
helyen, gyönyörű panorámával a Káli-
medencére, teljes közművel, (víz, vil-
lany, csatorna, gáz!) 25 % beépítési le-
hetőséggel. Ár: 5,99 MFt! Tel: +36 70
376 782  _____________________________

2.100 m2 építési telelek, 150 m-re a
Balatontól, gyönyörű panorámával,
25% beépíthetőséggel eladó.  Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Tapolca-Sebronban vállalkozásra al-
kalmas terület eladó. 4542 m2 (gyü-
mölcsös, szántó, 3 gazdasági épület fel-
tüntetéssel). Víz, villany van. Ir.ár: 4,9
mFt. Tel.: 06-30/9394-083_____________________________

Hegymagas Szent György-hegyen pa-
norámával eladó egy összesen 80 m2-
es  ház, nyaraló, klasszikus pince prés-
házzal 2.582 m2 jól termő szőlőterü-
lettel,gyümölcsfákkal teljes felszere-
léssel Víz, villany és fúrt kút is van.  Tel:
+36 70 376 7820  _____________________________

Balatonrendesen 2 db szomszédos,
belterületi telek eladó közművekkel
900 és 945 m2. 10.6 M és 12.8 M. Tel.:
06-70-466-4252_____________________________

Tapolcán a kertvárosban kétszintes ház
külön bejáratos apartmannal eladó,
vagy lakásra cserélhető. Ár: 19,6 MFt
Tel.: 06-30-860-2010_____________________________

Badacsonytördemicen eladó egy ba-
latoni körpanorámás 5400 m2 terüle-
tű ingatlan, rajta  60 m2 pince-prés-
házzal, teljes berendezéssel. Ár: 9 MFt
Tel.: 06-30-860-2010_____________________________

Lesencetomajon 3 szobás családi ház,
központi fűtéssel, ipari árammal ren-
delkező, felújított állapotban, sürgősen
eladó. Tel.: 06-30/799-7848_____________________________

Vonyarcvashegyen nagyon közel a
strandhoz 3,5 szobás felújítandó lakó-
ház 1000 m2 gyümölcsfákkal, szőlőlu-
gassal beültetett, szép, szabályos ala-
kú  telekkel eladó. Ár: 29 MFt Tel.: 06-
30-860-2010_____________________________

Családi ház eladó! 90 m2 felújított, mel-
léképületekkel, nagy megművelt terü-
lettel, sok gyümölcsfával vállalkozásra
is alkalmas, jelenleg működő gazdaság.
Tel.: 06-30/630-3831_____________________________

Tapolcán a Sebronban gazdálkodásra
alkalmas 2,5 ha terület eladó gazdasági
épületekkel, víz, villany a telken. Tel.: 06-
30/959-2106

Tapolcán, az Ady Endre utcában tégla-
építésű társasház 3. emeletén 74 m2-
es, 3 szoba+nappalis, egyedi gázfűté-
ses, jó állapotú erkélyes lakás eladó. A
teljes épület 2 éve teljes felújításon esett
át: külső szigetelés ill, új, hőszigetelt mű-
anyag nyílászárók redőnyökkel, szú-
nyoghálóval. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Budapesti belvárosi 47 m2-es, jó ál-
lapotú, összkomfortos lakás, nagyon jó
helyen eladó. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a centrumban eladó egy
128 m2-es, kétszintes, kiváló állapotú
3 szoba + nappalis, igényes, 2 fürdő-
szobás, egyedi gázfűtéses, klímás la-
kás, beépített konyhával, gardróbbal.
Tel: +36 70 3767 820_____________________________

Tapolcán az Y-ban 57 m2-es, 2 szobás,
teljesen felújított, kiváló állapotú lakás el-
adó. Klíma, beépített új konyhabútor, sa-
ját, zárt elő terasz, nagy, panorámás er-
kély! Ár: 14,9 MFt Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolca belvárosában Tóparti kilátás-
sal, 54 m2-es, 4. emeleti, erkélyes la-
kás eladó. Ár: 11,2 mFt. Tel.: 06-
70/322-0499, 06-70/616-8705_____________________________

Megvásárolnék Tapolcán legalább 2
szobás karbantartott lakást. Készpénz-
ben fizetek. E-mail: 
mg5583959@gmail.com képekkel_____________________________

A Sümegi úton földszinti lakás költöz-
hető állapotban eladó. A 37 nm-es 1
szobás lakás különösebb felújítást nem
igényel. A nyílászárók fából készültek,
a szoba parkettázott, a többi helyiség
járólapos. A fűtés és a meleg víz köz-
ponti, a fűtés nem egyedi mérős, ha-
nem általány fizetős. Az ár: 9,9 Mft. Tel:
30/528-1058

LAKÁS AC1Bdg

Síremlékek garanciával, minőségi olasz
gránit alapanyagokból, igényes kivitelben
- saját gyártás - megrendelhetők. Vállaljuk
gránit ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Minőségi
munka megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu Tel.: 06-
20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás! Gáz-
készülékek javítása, vízkõtelení-tés,
gázkészülékek cseréje, engedélyeze-
tése, beüzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elemzés, kon-
denzációs technológia. Energetikai,
mûszaki-biztonsági tanácsadás, gáz-
ipari mûszaki-biztonsági felülvizsgá-
lat. Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-
904 _____________________________

Szobafestés mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés – szigetelés, színezés, ál-
mennyezetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal építése, lam-
bériázás, parkettázás, PVC fektetés.
Igény szerint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi föld-
munkát, tuskózást vállalok kombi ra-
kodógéppel, ugyanitt füvesítéshez fe-
keteföld és érett marhatrágya meg-
rendelhető, akár gépi szórással is. Tel.:
06-20/9325-025_____________________________

Kertépítő. Automata öntözőrendszerek
tervezését, kivitelezését vállalom. Hív-
jon bizalommal. Kozák Zoltán Tel.: 06-
20/509-1240_____________________________

Rovar – rágcsálóirtás, nádtető láng-
mentesítése, favédelem. Tel.: 06-
30/2270-717_____________________________

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden típusú
gáztűzhely garanciális beüzemelése, ja-
vítása. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása, villany-
és gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés- és
vízrendszerek karbantartása. Szántói
László gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott? Alakít-
tassa át ruháját, bélés csere, cipzár cse-
re, függönyszegés, nadrág felhajtás
azonnal. Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől péntekig 9-
16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP. Du-
guláselhárítás, kamerás állapotfelmé-
rés, csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemérése. Ve-
zetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggregátort,
beton vibrot, földfúrót, bozótvágót,
vizes kõvágót, vésõgépet, sövényvágót,
beton-keverõt, kõroppantót, gyeplazí-
tót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt és még
sok mindent. Érd.: Marton Gépköl-
csönzõ Tapolca, József A. u. 12. T.: 06-
87/321-341, 06-30/756-8855_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüretig
minden, ami szőlő. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást, bozótirtást, el-
hanyagolt területek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és pan-
ziók éves karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155

Profi fűnyírótraktorok,  benzinmotoros to-
logatós és önjárós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fémvágó szalag-
fűrészek, ELU gérvágó-körfűrész átfor-
dítható asztallal,  Vaillant átfolyós víz-
melegítős gázbojler újszerű, Husqvarna
damilos késes fűkasza, asztali álló sza-
lagcsiszoló 70 cm-es szalaghosszal 220
V, légkompresszorok 4 L-től 200 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari kivitelben
is,  benzinmotoros és elektromos gyep-
szellőztetők, Hilti-Spit-Makita-Bosch-
Metabo fúró- vésőkalapács SDS MAX,
kétkezes vésőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép, gipszkar-
ton csavarozó, profi akkus fúrók, felső-
marók, hegesztőtrafó 220/380V 190 A,
kis- és nagyflexek, szalag-rezgő-ekcen-
ter csiszolók, asztali kettős és vizes kö-
szörűk,  benzin- és dízelmotoros aggre-
gátorok, dekopírfűrészek, felsőgeren-
dás vizes csempevágók, karos fémda-
raboló 380/220V-os, Hilti-Bosch-Makita-
Metabo szerszámgép dobozok eladó.
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Bárányok eladók élve vagy konyha-
készen, húsvéti báránynak ideális. Tel.:
06-30/330-5298

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi melléktermék
(parketta és széldeszka) méretre vág-
va, konyhakészen kiszállítva eladó. T.:
06-30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3 szál-
lítással együtt kapható, konyhaké-
szen. Fenyő széldeszka léces és szé-
les szállítás. T.: 06-20/9469-678_____________________________

Kiváló minőségű száraz cser, akác tű-
zifa eladó 28.000 Ft (1x1x1,7), 16.000
Ft (1x1x1). Válassza a korrektséget.
Tel.: 06-30/604-2395_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -karó-
ra megrendelést felveszek. Tel.: 30-929-
6970. EUTR: AA5811791.

A Tapolcai Hírözön terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Talián-
dörögdre, Nyirádra helyi újságki-
hordót keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059_____________________________

Tapolcán a Hotel Gabriella es Vízima-
lom Étterem éves állásra, kiemelt bé-
rezéssel szakácsot keres. Érdeklődni:
06-30/9468-452_____________________________

Ábrahámhegyen a Muskátli Vendég-
lőbe márciusi kezdéssel konyhai kise-
gítőt és szakácsot felveszünk. Tapol-
cáról a bejárás biztosított. Igény ese-
tén szállást is tudunk biztosítani. Tel.:
06-30/350-8480_____________________________

Kőművest és segédmunkást éves ál-
lásra, bejelentett munkahelyre felve-
szek. Bér megegyezés szerint. Tel.:
06-30/455-9006_____________________________

Vendégházba takarítónőt, alkalmi vagy
teljes munkaidőben felveszünk Pálkö-
vére. Azonnali kezdés, éves állás. Tel.:
06-30-352-89-08_____________________________

Badacsonyi étterembe keresünk, sza-
kács és konyhai kisegítő kollégákat.
Éves és szezonális munkára is.  Je-
lentkezni a 06-30/997-9359-es  tele-
fonszámon, vagy fényképes  önélet-
rajzzal az info@storbanetterem.hu e-
mail címen lehetséges._____________________________

Villanyszerelő végzettséggel, mun-
kájára igényes, megbízható, önállóan is
dolgozni tudó munkatársat keresek. To-
vábbi információ a 06-30/520-1337-es
telefonszámon valamint egy személyes
megbeszélés alkalmával kapható._____________________________

Tapolca környéki munkahelyre, né-
metül beszélő munkatársat keresünk,
ügyintézői munkakörbe. Tel.: 06-30/355-
7653_____________________________
Balatonfüredi panzióba keresek szo-
baasszonyi teendők ellátására mun-
katársat. Elsősorban nyugdíjas hölgy je-
lentkezését  várom! Érdeklődni a 06-
30/296-3919-es telefonszámon lehet._____________________________

Kőművest alkalmaznék. Tel.: 06-
20/927-1362

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Építőipari munkákat vállalunk ingyenes
helyszíni felméréssel szakszerűen, pre-
cíz munkavégzés. Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

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

Fakivágás! Veszélyes fák kivágása.
Épületekre, vezetékekre hajló ágak le-
vágása, alpintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Tel.: 06-70/229-6598 (Pepe Al-
pin Kft.)_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla,
kő, műkő felületek pl.: járművek, pót-
kocsik, alvázak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, parasztfödémek
stb. tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettázást,
parkettacsiszolást, szõnyegezést, gipsz-
kartonozást, padlószőnyegezést, hajó-
padlózást, lambériázást, parafa burko-
lást, falszigetelést vállalok Tapolcán és
környékén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés, ter-
vezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karbantar-
tását, felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok. Ingyenes felmérés, rövid ha-
táridő. Tel. 06-20/236-5361_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók, ker-
ti faházak, bútorok gyártása, beszere-
lése, asztalosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztatikus
porfestése, garanciával! Háromi Zsolt,
06-30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacentrumban
javítás, kölcsönzés, robogó alkatré-
szek, autóalkatrészek megrendelésre.
Tapolca, Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők ké-
szítése, javítása, bádogozás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás. Kiülők készí-
tése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Pincék, gazdasági épületek építése, fel-
újítása, támfalak, kerítések, kocsi be-
állók, térburkolatok építését vállalja
építőipari Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–tapé-
tázás, gipszkartonozás, helyszíni fel-
mérés, árajánlat. Referenciák megte-
kinthetők weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos mun-
kát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek, ki-
ülők, garázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást vállalunk.
Tel.: 06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, párkányok,
lépcsõlapok, szegélylécek gyártását
vállaljuk. VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyu-
lakeszi u. ASZTALOS FATELEP Tel.:
06-20/437-2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Tapolca,
Berzsenyi u. 13. (az Y gyógyszertár mel-
lett) Tel.: 06-30/393-1525, 06-87/411-
816 EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci, ponyva,
farmer, bõrkabát javítása, cipzár cseréje.
Póráz, nyakörv, derékszíj kapható. Ring-
lizés, patentozás. Munkaruházat! Nyit-
va: H: szünnap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-18,
SZ: 8-12, Ebédidõ 12-13

Lesenceistvándi telephellyel kőművest
és segédmunkást keresek. Bérezés
kőműves 17.000 Ft/nap, segédmunkás
13.000 Ft/nap. Tel.: 06-30/446-9345_____________________________

Ács, tetőfedő szakmunkást, betanított
munkást, segédmunkást keresünk
azonnali kezdéssel. T.: 06-30/780-1304_____________________________

A monoszlói Liszkay Borkúria keresi már
meglévő, jó csapatának új tagjait: kony-
hai kisegítőt, szobaasszonyt, felszolgálót,
kertészt és önállóan dolgozni tudó sza-
kácsot. Megfelelő együttműködés ese-
tén éves állást biztosítunk. Versenyké-
pes fizetés, Minőségi hozzáállást aján-
lunk és várunk el. www.liszkay.com, 
iroda@liszkay.com, 70/77-57-582_____________________________

Személy- és vagyonőröket keresek
Tapolca környéki munkákra, éves ál-
lásra is. Tel.: 06-30/406-2776_____________________________

Kertépítéshez férfi kollégát keresünk
versenyképes bérezéssel. Tel.: 06-
70/7789-456_____________________________

Munkatársat keresünk Tapolca mel-
letti telephelyünkre, egy műszakos
munkarendbe (7.00-15.00). Előny,
de nem feltétel: mezőgazdasági gép-
szerelő vagy autószerelő végzettség.
Érd.: 06-87/41?-433-as telefonon.
Önéletrajzokat az allas4948@
gmail.com e-mail címre kérjük. _____________________________

Társasház elektromos hálózat korsze-
rűsítésére vállalkozót keres Tapolcán.
Tel.: 06-30/5799-314_____________________________

Gépkocsival és mobillal rendelkező ta-
polcai, középkorú vagy kisnyugdíjas se-
gítőt keresek heti 5x4 órában. Tel.: 06-
87/412-556, 06-30/494-9074_____________________________

Vagyonőröket keresünk üzlet őrzésé-
re kiemelt bérrel Tapolcára, Zalaszent-
grótra, Veszprémbe. Tel.: 06-70/228-
5814_____________________________
Hőszigetelésben jártas kollégát kere-
sek. Tel.: 06-30/7010-526_____________________________

Hegymagasi pincészet szőlő és te-
repgondozási munkálatok elvégzésére
keres munkavállalókat.  Bejelentés al-
kalmi vagy éves munkavállalással. To-
vábbá kertészeti munkák elvégzésre
gyakorlott, önálló munkavégzésre al-
kalmas traktorost keresünk! Feladatok:
kertészeti munkák, gépkezelés, szere-
lés, karbantartás Elvárások: B kat. jo-
gosítvány, mezőgazdasági gépkezelői
jogosítvány, megbízható, precíz fele-
lősségteljes munkavégzés. Amit kí-
nálunk: hosszú távú munkalehetőség,
versenyképes fizetés  Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy kperger@gilvesy.hu e-mail
címen. _____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kőművest
és segédmunkást keres. 4-5 fős bri-
gádok és pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Elvárások: szakképzettség, ön-
álló munkavégzés, józan életvitel. Amit
kínálunk: hosszú távú stabil munkahely,
versenyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés: H-P: 7-17-ig Tel.:  +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Badacsonyi büfébe főzni jól tudó mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-30/9336-566_____________________________

Szőlő művelésére éves állásra női-fér-
fi munkaerőt felveszünk, betanítás
megoldott. Bér megegyezés szerint.
Szállítás biztosított. Nyugdíjas és kis-
mamák jelentkezését is várjuk. Tel.: 06-
30/199-0738_____________________________

Tapolcán a Caramell Kávézóba fagy-
laltárust felveszünk. Érd.: a helyszínen
vagy a 06-30/9592-106_____________________________

Megbízható, igényes takarítónőt ke-
resünk vendégházunk takarítására
áprilistól novemberig Badacso-
nyörsön. Vonat, buszmegálló 300 m
a vendégháztól. Bejelentés alkalmi
vagy állandóként. Tel.: 06-30/443-
9348_____________________________
Gyakorlattal rendelkező főzőasszonyt,
szakácsot felveszünk Balaton-parti
vendéglőbe. Tapolcáról és környékéről
a bejárás biztosított. Tel.: 06-30/350-
8480_____________________________
Felszolgálót egész éves munkalehe-
tőséggel felveszünk. Kezdők jelentke-
zését is várjuk. Érd.: LaPergola Pizzéria,
Tapolca, Árpád u. 1. Tel.: 06-30/9275-
766 _____________________________

Pizzasütőt rugalmas munkaidő be-
osztással és foglalkoztatással kere-
sünk. Tel.: Tapolca, LaPergola Pizzéria,
Árpád u. 1. Tel.: 06-30/9275-766_____________________________

Locomotív Sörözőbe éves állásra pul-
tost felveszek. Tel.: 06-20/9240-982

PROGRAM



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
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, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

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

ÚJ NYITÁS!

Március 6-tól 20-ig

-10%
minden árura!

Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-12

Kínai super áruház
(Tapolca, Hősök tere 1. A buszpályaudvar mellett.)

Nyitás:
március 6.

Nyitás:
március 6.

Badacsonyi
Halászkert

Étterem
gyakorlattal rendelkező

munkatársat keres

éves vagy szezonális

állásra!

konyhai kisegítő

Jelentkezni telefonon:

06-20/220-3091,

e-mailen:

halaszkert@t-online.hu

INGATLANT szeretne eladni és eddig nem sikerült?
Kérem, bízzon meg minket, irodánk 30 éves tapasztalattal

rendelkezik.
Területünk Balatonszepezd - Balatonederics közti szakasz,

főleg balatonparti települések.
Kft. Badacsony Tel.: 06-70/374-0080

www.badacsony.hu

Jelentkezés és információ:

A gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen vagy
a 87/512-113 telefonszámon.

Karbantartó lakatos
munkakörbe.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére
munkatársat keres megszakítás nélküli munkarendbe

Feladatai:

Amit kínálunk:

• A gyárterületen működő gépek, berendezések, rendszerek
folyamatos működésének biztosítása

• Rendszeres és időszakos karbantartások elvégzése,
hibaelhárítás

• Elvégzett javítások dokumentálása

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• tisztességes jövedelem
• öszöntő bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás

Cégünk egy hazai dinamikusan fejlődő kereskedelmi családias vállalat, amely fémipari
szerszámgépek, nagykereskedelmével forgalmazásával foglalkozik. A megnövekedett feladatok

miatt magyarországi szervizcsapatunk bővítéséhez keresünk új munkatársakat elsősorban
Veszprém megyéből

szerviztechnikus munkakörbe

Mit kínálunk?
• Főállású munkaviszony (8 órás teljes munkaidő), hosszú távú munkalehetőség egy stabil közel 10 éves

múltú kereskedelmi vállalatnál
hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség
Versenyképes juttatási csomag: Alap havi és 13. havi fizetés, további egyéni ösztönzőcsomagok,
rugalmas munkaidő
modern exkluzív munkakörnyezet
A munkavégzéshez szükséges új 3 személyes céges furgon (saját használatra is!), lap-top, telefon
korlátlan magánhasználattal 8 GB adatforgalommal
Rendszeres belföldi és külföldi továbbképzések
családias rugalmas, támogató légkör egy sikerorientált csapatban, finom KV

•
•

•
•

•
•
Feladatok:
•

•
•
•
•

Fémipari szerszámgépek, bemozgatása, berendezések beüzemelése, szervizelése, elsősorban a
Nyugati országrészben, eseti jelleggel Kelet-Magyarországon is
TMK karbantartások feladatok elvégzése
kapcsolattartás ügyfelekkel
Beüzemelések megszervezése előkészítése
Bemutatótermünkben érdeklődő ügyfelek részére gépbemutatók lebonyolítása

Elvárások:
•
•
•
•
•
•

Műszaki-mechanikai ismeretek
Elektronikai alapismeretek (mindezeknél kapcsolási rajzok olvasása, hibakeresés)
Önállóság, rugalmasság, precíz munkavégzés
Minimum alap (kommunikációképes) angol nyelvismeret (írásban és szóban) Nyelvvizsga nem feltétel!
Felhasználói szintű MS Office ismeretek
B. kategóriás gépjármű-vezetői engedély

El nyök:
•
•
•
•

Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Termelő berendezések karbantartási területen szerzett releváns szakmai tapasztalat
alap vagy középfokú angol nyelvvizsga
Veszprém megyei lakhely

Jelentkezés:
Fényképes részletes szakmai önéletrajz és motivációs levelét magyar nyelven várjuk az info@smtech.hu
email címre, jelentkezését diszkréten kezeljük. Szíveskedjen nettó bérigényét feltüntetni.

Sheet Metál Technológia Kft. • www.smtech.hu
Cím: Tapolca, Ipar utca 1954/4 HRSZ.  (Sportház mellett)

Nőnap
8300 Tapolca, Fő tér 3.
Rendelésfelvétel: 06-30/901-7255

A TARKA-BARKAT R A A KA K -B R A
virág és ajándékbolt

új tulajdonossal szeretettel várja

régi és új vásárlóit.

Március

8.Március

8.

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat

Targoncavezetőket

CNC gépkezelőket, esztergályosokat,
lakatosokat, gépbeállítókat, felületkezelőket,

fémipari szakmával rendelkező munkatársakat

2 műszakos munkarendbe

3 és folyamatos műszakrendbe
összeszerelőket (ülő munkakör)

operátorokat, gépkezelőket

valamint

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

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

azonnali belépéssel
recepciós kollégát keres

egész éves állásra!

Jelentkezni telefonon:
06-30/915-6024,

e-mailen:
direktorhalaszkert

@t-online.hu

Badacsonyi Halászkert
Hotel

A Tapolcai Pisztrángtelepen
egész évben kapható:

Élő pisztráng
Füstölt pisztráng
Élő ponty
Élő szürke harcsa

1850 Ft/kg
2700 Ft/kg
1050 Ft/kg
2500 Ft/kg

NYITVA:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-17

SZOMBATON 8-13

Lesencetomaj, Piroscser-major

06-30/9274-666BIOFUNA-KOMPOSZT

Tápanyagutánpótlás március végéig
még a tavalyi áron.

Gazdálkodók, kiskerttulajdonosok

figyelem!

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
Kft.

Sertés csontnélküli karaj

Sertéslapocka

Sertés comb

Sertés császárvég

Sertés apróhús (kolbászhús)

Pápai juhbeles virsli

Pápai lecsókolbász

Pápai disznósajt

Pápai füstölt hátsó csülök

Pápai gépsonka (extra sonka)

Pápai véres hurka, májas hurka

2019.03.01 - 2019.03.31-ig
1.249 Ft/kg

990 Ft/kg

1.090 Ft/kg

650 Ft/kg

799 Ft/kg

1.590 Ft/kg

890 Ft/kg

990 Ft/kg

1.050 Ft/kg

1.990 Ft/kg

699 Ft/kg

Üzletünkbe húseladó és hentesáru eladó munkatársat

felveszünk! Érd.: 06-30/415-3980

MUNKATÁRSUNKAT KERESSÜK!
Magyar Tenger Horgászáruházak

akár márciusi kezdéssel keres Révfülöpre bolti eladót.
Alapvető számítógép használati ismeretek szükségesek.

/szakvégzettség nem feltétel/
Kezdő bérezés:

nettó 175.000 + 10.000 költségtérítés + családi a.k.
Éves állás! Jelentkezésedet bizalmasan kezeljük!

magyartenger@t-online.hu
+36-30/372-3584

20% kedvezmény a kupon felmutatójának az étlapon szereplő összes étel árából
május 1-ig!

20% kedvezmény a kupon felmutatójának az étlapon szereplő összes étel árából
május 1-ig!

MEGNYÍLT!
MEGNYÍLT! SZÉP kártyát,

bankkártyát,
Erzsébet utalványt

elfogadunk.

SZÉP kártyát,
bankkártyát,

Erzsébet utalványt
elfogadunk.

Szeretettel várja vendégeit március 1-től
a Rozi Kávézó és Kézműves Bolt.

Szeretettel várja vendégeit március 1-től
a Rozi Kávézó és Kézműves Bolt.

Népies, hagyományõrzõ desszertek, sütemények,
díszített hideg-meleg szendvicsek,

Carpigiani lágyfagylaltok.

Nyitva:

8 -18
minden nap

(Kazinczy iskolánál)

Nyitva: H-P 06-17 Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.
06-30/304-2025

• Fornetti sütésre előrendelést felveszünk
• Fornetti 16 óra után féláron • Üdítők

• Édességek • Fólialufik • Latex léggömbök
• Parti tányérok, poharak, füzérek,

lampionok, feliratok
• LÉGVÁRBÉRLÉS • HÉLIUMOS LUFI •

MAZSOLA
FORNETTI és PARTIKELLÉK

Dr. Ásványi Tamás

IVARTALANÍTÁSI HETET SZERVEZ
csak macskák részére

Az ivartalanítás díja
nőstény macska: 19000 Ft,
kandúr macska: 14000 Ft.

2019.03.18-22-ig

Bejelentkezés a 06-20/921-7372 telefonszámon rendelési időben.

RENDELÉSI IDŐ: H-P: de. 9-11-ig, du. 15-18-ig

Tapolca, Batsányi u. 44. www.tapolcaallatorvos.hu
Legyél Te is felelős állattartó, hozd el az állatod!

Húsipari csomagoló munkára keresünk női, férfi munkaerőt!
2 műszak, 8 órás munkarend,  ruházat-, szállítás- és napi egy étkezés

biztosított!
Fizetés: délelőttös műszak 800 Ft/óra, délutános: 900 Ft/óra,

túlóra: 1000 Ft/óra.
Ugyanitt keresünk gépbeállító- és betanított műszerész munkára

dolgozókat kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni a 06-70/639-8461,  06-70/639-6298-as
telefonszámon vagy a tutifixagro@gmail.com email címen!

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!

2019. március 04. - március 08.

Sertés lapocka
Csirkemell filé
Borjú comb
Borjú karaj

899 Ft/kg
1.390 Ft/kg
2.590 Ft/kg
3.000 Ft/kg

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.
Munkába járás: cég autóbuszával !a történik

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés az alábbi várjuk:ő ed edet címen

MŰSZAKVEZETŐT

Kékkúti palackozó üzemünkbe azonnali belépéssel

keresünk!

Szentkirályi - Kékkúti Ásványvíz Kft.
Enyingi Renáta – HR specialista, Telefon: 06 87 563 200, 06 87 563 232

Email: enyingi.renata@szentkiralyi-kekkuti.hu
Lóczi Lea - Recruiter, Telefon: 06 70 983 9999

Email: loczi.lea@szentkiralyi-kekkuti.hu

Mindenképp jelentkezz, ha:

Feladatok:

Amit mi kínálunk:

• Legalább középfokú végzettséggel és élelmiszeripari analitikus, élelmiszeripari gépész vagy
technikus szakképesítéssel rendelkezel

• Van műszakvezetői tapasztalatod (minimum 1 év)
• Önállóan és pontosan végzed a munkát
• Rendkívül jó problémamegoldó készséggel rendelkezel
• Terhelhető vagy
• Ismered az SAP vállalatirányítási rendszert
• Van „B” kategóriás jogosítványod
• Nem okoz gondot számodra a 2 műszakos, 12 órás munkarend

• A termelésben dolgozók munkájának szervezése, irányítása (műszakindítás, munka kiadása,
műszakátadás)

• A zavartalan termelés biztosítása, üzemzavar esetén azonnali intézkedés
• HACCP követelmények betartása és ellenőrzése
• A termeléshez szükséges alap, - segéd és csomagolóanyag felhasználás követése

• Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatás
• Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést
• Havi ösztönző prémium rendszert
• Emelt mértékű műszakpótlékokat: 25% délután, 45% éjszaka
• Teljes körű élet- és balesetbiztosítást
• Új munkatárs ajánlási bónusz rendszert
• Hosszú távú munkalehetőséget
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

vagyunk, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.

Szabó Ottó
autószerelő mester

autóvillamossági műszerész
mester

Szigliget, Dózsa u. 12.

Tel.: 06-30/9466-763

Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óráig

www.szabootto.hu

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

kft.nyomda
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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