
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!

Élelmiszeripari csomagoló
Veszprémben

3 műszak, kiemelkedő bérezés, cafeteria,
termékjuttatás, kedvezményes vásárlási lehetőség

ÚJRA!!!

3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,
vizuális ellenőröket,

targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat,
8 vagy 12 órás munkarendbe SMT operátorokat

Tapolcára
egyszerűsített foglalkoztatás keretében

gyártósori operátort fizikai területre

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 180-200.000 Ft/hótól,
Pótlékok (de. 10%, du. 20%, éj 40%), Étkezési támogatás (13.000 Ft/hó),

Teljesítmény prémium, 13. havi bér, Nyereség részesedés,
Gyermekek iskolakezdési támogatása (15-40.000 Ft/gyermek)

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2020. január 15. 13 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(szerda)

Kivonult a hadsereg a megújult MAYO CHIX Divatüzlethez,
hogy a kedvezmény miatt megvadult tömeget megfékezze!

NEM KELL MINDEN HÜLYESÉGET ELHINNI,
DE AZ TÉNYLEG IGAZ, HOGY A MEGÚJULT

MAYO CHIX DIVATÜZLETBEN
MINDENRE 40% KEDVEZMÉNY VAN!
KABÁT-MELLÉNY-PULCSI-RUHA-TUNIKA-NADRÁG-FARMER-TÁSKA-STB.

ÚJ ÉV, ÚJ VEZETÉS, ÚJ ENERGIA, ÚJ ELADÓ, ÚJ-DONSÁGOK �

„Mert ami MAYO, az holnap is JÓ!”

Az akció január 18-ig tart, ill. a készlet erejéig. Más kedvezménnyel nem vonható össze.
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig: 9.00-17.00; szombaton: 9.00-13.00; vasárnap: zárva

Cím: Tapolca, Deák Ferenc u. 7. (Az áruházzal szemben, a Lipóti Pékség és Kávézó mellett.)

06-30/369-0002

Kis csoportos

torna
PILATES

Havi bérlettel,
ajándék 2 masszázzsal!

American Fitness
Professionals &

Associates (USA)
Pilates Institute (Anglia)

Solymosi Antal CPI

LÁTÁSVIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE

SZEMÜVEG NAPSZEMÜVEG

Tapolca, Deák F. u. 7. T: 87/413-090

Jó, hogy láttunk 2019- ben is!

2020-ban is várunk szeretettel,

tisztelettel, becsülettel!

2020-ban is várunk szeretettel,

tisztelettel, becsülettel!

Teljeskörű
építőipari

kivitelezést
vállalunk

tervezéstől
kulcsrakészig.
Érd.: 06-70/252-3034
balatoniepitok@gmail.com

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA

Fe
lnő

ttk
ép

zé
si 

ny
ilv

án
ta

rtá
si 

sz
ám

: 0
02

91
-2

01
3

Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc 06-20/3-267-243
06-20/9-501-067

06-30/9-759-082
06-20/9-424-356

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

Tanfolyam indul: AM , A1, A1-B-vel, A2, A, B kategóriákban.(moped)

Beiratkozás: 2020. 01. 14-én kedden 17 órakor, 16-án csütörtökön 17 órakor

Kedvező árak, részletfizetés! B kategória esetén akár 25000 Ft állami támogatás!

Tájékozódjon, érdeklődjön és ha döntött, tisztelettel várjuk jelentkezését.
Varga Ferenc iskolavezető

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

Helyszín: Tapolca, Kazinczy tér 4. Kazinczy Ferenc Ált. Isk.  116-os terem.

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2019. negyedik negyedév:
(AM: KK 45.000 Ft, A: KK 134.000 Ft, A1: KK 86.000 Ft, A1 (B): KK 31.000 Ft,

A2: KK 94.000 Ft, B: KK 263.960 Ft, ÁKÓ (%) B: 161,35 %, VSM (%) B (gyak.) 52,73 %, B (elm.) 66,67 %)

Tapolca, Petőfi u. 18. (a Stari mellett)
Tel.: 06-30/632-15-69

VASVÁRI OPTIKA

, 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
XXVI. évf./1.   2020. január 11.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

Aquametodika Kft.
Tel.: 06-20/530-7555

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2019. 02. 01-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

17.000 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Gépjármű eredetiség vizsgálat

Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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

Idén is
akciós hirdetési
lehetőségekkel

várjuk régi- és új
ügyfeleinket!

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

kft.nyomda

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

ingyenes hetilap

Jelentkezni lehet:

estmkft@strabag.com
önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

munkakörbe.

• Fuvarszervezés és diszponálás
• Rendelések, készletszintek nyomonkövetése
• Folyamatos együttműködés a gyártásvezetőkkel,

a beszerzéssel, a raktárral, illetve a sofőrökkel
• Aktív, napi kommunikáció az osztrák kollégákkal

(német nyelven!)
• Számítógépes adatnyilvántartás szakszerű,

precíz kezelése - ÉKÁER dokumentáció

• Minimum középfokú végzettség
• Határozott fellépés, önálló munkavégzés,

kiváló problémamegoldó gondolkodás
• Proaktivitás, precizitás, pontos munkavégzés
• Német nyelv kommunikációs szintű ismerete
• Jó szervező és kommunikációs készség

Feladatok:

Elvárások:

LOGISZTIKUS

Jelentkezéseket várjuk:

estmkft@strabag.com
önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

munkakörbe.
Elvárás:

Előny:

Feladatok:

• Minimum szakirányú (középfokú) végzettség
• CAD/CAM ismeretek

• Német nyelvtudás
• Szakmai tapasztalat építőipari rajzok kezelésében,

tervezésében

• Gyártáselőkészítés, szoros együttműködésben
a műszakvezetőkkel

• Műszaki rajzok kezelése, módosítása, javítása
• Kapcsolattartás a projektvezetőkkel illetve

az osztrák központtal
• Technikai megbeszéléseken történő részvétel
• Fuvarszervezés támogatása

TECHNIKUS (Techniker)
(gyártáselőkészítő)

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-

Termék specialista
Tapolca, Deák F. u. 9-11. (a Borudvar bejáratánál balra az emeleten, Katedra mellett).

Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12 • www.graciakozmetika.com

+36-30/318-1984

HIFU kezelésünket most már 2 éve
a legjobb orvos-esztétikai géppel végezzük!
3 rétegben kezeljük meg a bőrt, melynek azonnali és

hosszantartó eredményes hatása, feszesebb bőr,
új kollagén és elasztin termelődés, kisimult ráncok!

Részletekért érdeklődj telefonon!Részletekért érdeklődj telefonon!

INGYENES BŐRÁLLAPOT FELMÉRÉST ADUNK
AJÁNDÉKBA A KEZELÉSHEZ JANUÁRBAN!

INGYENES BŐRÁLLAPOT FELMÉRÉST ADUNK
AJÁNDÉKBA A KEZELÉSHEZ JANUÁRBAN!

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Sertés csont nélküli karaj
Sertésmáj

Pápai gépsonka
Pápai füstölt hátsó csülök
Pápai műbeles virsli
Pápai füstölt tarja

Pápai kolozsvári szalonna
Pápai sült prágai sonka
Pápai lecsókolbász
Pápai Zala felvágott

(hagyományos sózással készült)

Üzletünkbe húseladó munkatársat felveszünk!

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 01. 09 - 2020. 01. 22.

1.590 Ft/kg
390 Ft/kg

2.190 Ft/kg
1.390 Ft/kg

999 Ft/kg

1.890 Ft/kg

2.190 Ft/kg
2.850 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.390 Ft/kg

(Kazinczy iskolánál)

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

• Fornetti sütésre előrendelést felveszünk

• Fólialufik
• LÉGVÁRBÉRLÉS
• Latex léggömbök • Parti tányérok,

poharak, füzérek, lampionok, feliratok
• Üdítők • Édességek
• HÉLIUMOS LUFI •

MAZSOLA
FORNETTI és PARTIKELLÉK

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

VILLANYSZERELŐ
ÉPÜLETGÉPÉSZ
Jelentkezés Joós Adél igazgató

Tel.: 06-30/619-7631
email: joosa@hunguesthotels.hu

Szente János Műszaki Regionális vezető
Tel.: 06-70/506-8704

email: szentej@hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi munkakör

betöltésére:

Éves állás!

Kölcsönzést-közvetítést eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

+36 20 282 35 70 +36 88 325 943vagy

VESZPRÉMBE KERESÜNK
ÉLELMISZERIPARI PARTNERÜNKHÖZ

CSOMAGOLÓI MUNKAKÖRBE
MUNKATÁRSAKAT

INGYENES BUSZJÁRATOK
Órabér: br. 1100 Ft

Cafeteria: br. 25900 Ft
Műszakpótlék: 15%-50%

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
05.00 - 22.00

14.00 - 20.00

Keszthely, Kossuth 4. • Tel.: 83/311-284 • Nyitva: H-P.: 10-18, Szo.: 9-18

Keszthely, Pethő u. 2/a. • Tel.: 83/313-480 • Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

- ARISTON

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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



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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

FELHÍVÁS

Az alábbi településekre továbbra is
a Tapolcai Hírözönnel együtt kerül

kikézbesítésre:
• Badacsonytördemic • Balatonederics • Gyulakeszi

• Nemesgulács • Szigliget • Tapolca-Diszel • Zalahaláp

A megújult Programajánló 2020.01.10-től
az alábbi helyeken elérhető:

• Belvárosi Közösségi Ház - Mozi
• Tamási Áron Művelődési Központ

• Csermák József Rendezvénycsarnok
• Városi Könyvtár • Önkormányzat - porta

• Hotel Pelion - recepció • Tourinform Iroda (Fő tér 17.)
• Kölcsey Nyomda (Batsányi u. 1.)

Tapolca Kft.

GÉPKEZELŐ KÉPZÉS ÉS VIZSGA

FEBRUÁRBAN TAPOLCÁN!
TARGONCAVEZETŐ,

EMELŐGÉP-KEZELŐ ÉS

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

IRATOKKAL EGYÜTT: 2020. 02. 04.
Info/jelentkezés: 06-70/673-7375
Füredi Képző Kft. • E-001711/2017

Fózolt

4V

fuga Tapolca, Halápi út 31/b. Tel.: 06/20/330-3991KÉSZLETKISÖPRÉS !

KÉSZLETKISÖPRÉS !

SZŐNYEG
SZŐNYEG

7mm/31
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2
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2

Nyári tölgy-bézs

SZŐNYEG, LAMINÁLT PADLÓ, FÜGGÖNY, KARNIS, TAPÉTAPVC, VINYL

PROFI ÁR!PROFI ÁR!

Nyári tölgy-natú
r

Szürke tölgy

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

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 fel-
tétel nélkül, tisztán 3%-os közve-
títési jutalékkal foglalkozom 23
éves gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök ingatlanközvetítő 
A Csobáncon könnyű megközelít-
hetőségű, kitűnő állapotú amerikai
konyha, fürdőszoba, WC, szoba, szu-
terén konyha, pincehelyiségekből
álló hétvégi ház eladó. Ir.ár: 19,8 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosának legjobb ut-
cáinak egyikén nagyon jó statikai ál-
lapotú, de nem felújított 63 m2-es la-
kóterületű családi ház kb. 600 m2-es
telekkel eladó. Ir.ár: 22,8 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonedericsen 2 és 2 félszo-
bás, fürdőszobás hétvégi ház csen-
des fekvéssel eladó. Ir.ár: 22,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd zártkerti részén pa-
norámás, 22 m2-es szoba, konyha
helyiségekből álló, erkélyes hétvégi
ház saját kúttal, villannyal eladó.
Ir.ár: 6,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében 2
szobás társasházi lakás eladó. Ir.ár:
11 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca nyugati részén önálló gáz-
fűtéses, 1 és fél szobás, jó állapotú,
erkélyes, 2. emeleti lakás eladó.
Ir.ár: 10,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Tapolcán a Móricz Zs. utcában köz-
művesített építési telek kis házzal el-
adó. Érd.: 06-20/973-4508_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % közvetítési
díjért, 30 év tapasztalatával, szé-
les vevőkörrel, a lehető legjobb ve-
vőt találjuk meg rá. Tel.: +36-
30/9477-270 Várom hívását!_____________________________

Eladó Tapolcán Tóparthoz pár percre kis
családi házrész, közös udvarban, jó, nyu-
godt lakóközösség. Azonnal költözhető!
Ár: 6,5 mFt. Érd.: 06-20/424-9248_____________________________

Eladná ingatlanát? Gyorsan, a leg-
jobb áron eladjuk! Hívjon, 24 órán
belül személyesen felkeressük!
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán, az északi városrészben el-
adó egy kétszintes, 120 m2-es, alap-
területű, összkomfortos családi ház
egy 50 m2-es, önálló bejárattal ren-
delkező lakrésszel, 450 m2 telken. Ár:
21,5 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Nyirádon (falusi CSOK igényelhető!)
eladó egy 140 m2-es, kétszintes,
összkomfortos családi ház, kettő ut-
cáról is megközelíthető, akár 2 db ön-
álló építési telek kialakítására alkal-
mas 1.343 m2 belterületi telken. Ár:
13,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül. Családi házakat és
nyaralókat keresünk Tapolcán és
tágabb körzetében, Balatonfüred-
től Hévízig, valamint Budapesten.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen jó állapotú, tég-
laépítésű, 100 m2-es, 2 szintes, 3 szo-
ba + nappalis, garázsos, összkom-
fortos iker családi ház fele, 450 m2 sa-
ját, gyümölcsfás telekrésszel, minden
közművel, egyedi gáz és vegyes tü-
zelésű fűtési lehetőséggel, új nyílá-
szárókkal, új fürdőszobával eladó.
Ár: 26,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

A Káli-medencében, Kékkúton eladó
egy 2004-ben épült, 100 m2-es, 3 szo-
bás, 2 fürdőszobás, kiváló állapotú ház,
5031 m2 zártkerti, fás, parkos telken.
Ár: 35,8 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-2759_____________________________

Kubota B 5001 kistraktor összkere-
kes, talajmaróval, Pannonia motoros
kistraktor teljesen felújítva, szalag-
fűrész élező automata, gyári, német,
hegesztő-vágó aparát, láncfűrész
élező, 380 V-os sterimó felújítva el-
adó. T.: 06-20/232-6506_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos, fa-
gyasztóláda, ablakos mosógép, szá-
rítógép, centrifuga, forgótárcsás mo-
sógép, kombinált hűtőszekrény, elekt-
romos ágy eladó. Tel.: 06-30/905-
9367_____________________________
Udvaron tartott házi vörös tyúkok
élve 1000 Ft/db, pucolva 1600 Ft/db
áron eladók. Tel.: 06-30/582-1408_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, Atlas-Copco (Cobra) benzin-
motoros kétkezes vésőkalapács, ELU
kézi téglavágó fűrész 45 cm-es 220 V-
os, Makita, akkus ütvecsavarozó,
hordozható ipari ventilátor 220 V,
benzin és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LEig, Honda lapvibrátor,
ágdarálókomposztáló gép, benzin-
motoros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, akkus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és benzinmoto-
ros fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi fúró-
gép, menetorsós kuglihasító gép 6T
220 V, állítható csőmenetvágó, Hon-
da és Briggs motoros kapálógépek,
gérvágók 210-305 mm átmérő, elekt-
romos csónakmotor, 5,5 mm-es lég-
puska új, CO patronos légpuska 4,5-
5,5 mm-es, oxigénpalackok, új
McKenzie mtb. kerékpárok, Aprilia
Habana chopper 50 cm3-es újszerű,
kerti öszszecsukható ruhaszárító eladó.
T.: 06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkompresszor
5L, akkus popszegecselő gép, ipari
porszívók, AS (Stihl) 3 kerekű önjáró
magasfű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A, MOM
műszerész eszterga, Bosch – ELU
(Dewalt) orrfűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm, ter-
ménydaráló rostákkal 220Vos, ben-
zinmotoros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kgos, kombinált
gyalugépek 205-260 mm-es új, egyen-
gető gyalugép 200 mmes, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis, központi
fűtéshez 220 V-os szünetmentes
áramforrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók, kardánhajtású sza-
lagfűrész tűzifához, kisméretű újszerű
kapálógépek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok, új profi
elektromos robogó eladó. Hibás vagy
használaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dobka-
sza 60 cm-es önjáró, ipari fémvágó
350mm öntvényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító hintafű-
résszel kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcsés ágdarálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini gá-
zoxigénhegesztő, JLO- Solo - Oleo
Mac-Echo háti permetezők, Maruya-
ma slagos permetező, Stihl fűrész, fű-
kasza, bozótirtó, lombszívófúvó gépek,
benzinmotoros és elektromos sö-
vényvágók, Kärcher-Euroclean-Wap hi-
degés melegvizes profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és elektro-
mos könnyű hordozható vízszivattyúk,
benzinés dízelmotoros aggregátorok,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál és bi-
kázós, 16 funkciós faipari barkácsgép,
Stihl -Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fűtéshez,
kéthengeres új kompreszszorok, Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma eladó.
Szállítás megoldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

600 db falcos tetőcserép ingyen
elvihető Badacsonytördemicről,
ugyanitt Bernina Bernette Swiss
made garanciás táskavarrógép új ál-
lapotban 25.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-
70/282-1001

Bútorozott albérlet kiadó Tapolcán.
Háziállat kizáró ok. 2 havi kaució szük-
séges. Tel.: 06-70/401-3618_____________________________

Tapolcán a Dobó-lakótelepen nem-
dohányzó nőnek szoba kiadó. Tel.: 06-
70/586-8734_____________________________

Bútorozott albérlet kiadó Tapolcán.
2 havi kaució szükséges. Tel.: 06-
20/462-8283_____________________________

Tapolcán 2 szobás lakás kiadó. Érd.:
06-30/746-8094, 06-30/642-1577

Keszthelyen, frekventált helyen, 173
m2-es igényesen kialakított, össz-
komfortos  üzlethelyiség  eladó. Je-
lenleg 2 db 18 m2-es és 1 db 142
m2-es nagyméretű, önálló bejáratú
üzletként van kialakítva és bérbe
adva. Állandóan kiadható, kiváló be-
fektetés. Kialakítható egy nagyméretű
üzlet, vagy 4-5 kicsi, ill. 1 üzlet + 2-
3 db lakás, vagy akár csak 4 lakás.
Az ingatlanhoz 5 db utcafronti és 5 db
udvari parkoló is tartozik. Ár: 65
mFt. Tel.: +36-70/376-7820

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generálki-
vitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása homok-
fúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel vál-
lalunk, szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, garanci-
ával! A hirdetés felmutatójának 10%
kedvezmény a végösszegből. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliá-
zás, bádogozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák kivágá-
sa. T.: 06-70/600-7729_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettázást,
szõnyegezést, padlószőnyegezést, ha-
jópadlózást, lambériázást, linóleum
fektetést vállalok Tapolcán és környé-
kén. T.: 06-30/972-1622 Bors Tamás_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása, be-
szerelése, asztalosmunkák elvégzé-
se. T.: 06-30/387-8281_____________________________

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_____________________________

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Otthonról is végezhető számítógépes
munkát vállalok. Tel.: 06-20/357-4487_____________________________

A tapolcai Pannon Reprodukciós In-
tézet lombikbébi program végzésére
felvételt hirdet 1 fő MSc végzettség-
gel rendelkező biológus részére.
Ugyancsak felvételre keresünk 2 fő
egészségügyi végzettséggel rendel-
kezőt embriológust asszisztensi mun-
kakörbe. Ez utóbbi esetén kézügyes-
ség, mikroszkópos tapasztalat, MS Of-
fice felhasználói ismerete szüksé-
ges. Jelentkezni részletes önéletrajz
küldésével a tne.szabo.katalin@pri.hu
email címen lehetséges._____________________________

Megbecsülés Idősek Otthonába ke-
resünk szakképzettséggel rendel-
kező ápoló-gondozót (ált. ápoló
vagy szoc. gondozó). Jelentkezni
önéletrajzzal lehet: idosotthon@
megbecsules.t-online.hu, postai
úton vagy személyesen leadva: Ta-
polca, Arany J. u. 8._____________________________

Kertépítő cég keres kertepitési és
fenntartási munkákhoz férfi munka-
vállalót. Kőműves és kertész végzett-
ség előnyt jelent. Bérezés megegye-
zés szerint. Érd.: 06-70/778-9456_____________________________

Dream Team Étterembe éves állás-
ra pultos-felszolgáló munkatársat
felveszünk. Tel.: 06-30/901-9849

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos dr.
Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőrbe-
tegségek, hajgyógyászat, visszér,
orvosi kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-382,
06-30/375-2734_____________________________

Dr. Köröskényi Kálmán értesíti páci-
enseit, hogy december 12-től 2020.
január 31-ig rendelése szünetel!

Korrepetálás ötödikestől egyete-
mistáig több szinten, több tanártól. Hu-
mán tárgyak: 06-70/770-1506. Reál
tárgyak + robotika, mechatronika, VR
programozás: 06-30/227-2695_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam indul
2020. január 18-án szombaton 8
órától. Tapolca, Vajda J. u. 68.
Tel.: 06-30/520-7698_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam indul
2020. január 16-án csütörtökön és
21-én kedden 16 órától Sümegen,
a Kisfaludy Gimnáziumban. Tel.: 06-
30/520-7698_____________________________

PÁLOSI AUTOS-MOTOROSISKOLA.
Tantermi es e-learning (online otthon vé-
gezhető) tanfolyamok! Beiratkozás: ja-
nuár 13. hétfő 15 óra, Tapolca, Glázer S.
u. 5. Állami tamogatás B. kat.: 25.000
Ft. Tel.: 06-87/322-436, 06-30/3136-427
Nytsz.: 19-0073-05 (VSM.E. 80 %,
VSM.GY. 47,62%, AKO: -, AKK: 216.100
Ft) www.palosiautosiskola.hu

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

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

Burkolást vállalok kedvező áron,
csempézést, járólapozást, kisebb
burkolatjavítást is. Tel.: 06-20/938-
8904_____________________________
Autólámpák polírozását, lakkozását
(UV-álló lakkal) vállalok. Tel.: 06-
30/738-5724_____________________________

Takarításra van szüksége, kérem, ke-
ressen minket bizalommal. Irodák, iro-
daházak, üzlethelyiségek, ipari léte-
sítmények, raktárak, társasházak,
lakóparkok rendszeres és alkalmi ta-
karítása. Magánlakások, családi há-
zak, apartmanházak. Rendszeres ta-
karítás akár napi vagy heti rendsze-
rességgel Tapolcán és környékén. Al-
kalmi takarítások felújítás után, ren-
dezvény után vagy egyéb nagy ta-
karítások. Elérhetőségünk: 06-
30/433-8723, molbi73@gmail.com_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Ui.: cserépkályhák, kandallók
építése, átrakása. Tel.: 06-30/240-
3900_____________________________
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/6615-
093 Szabó Norbert_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, redő-
nyök, reluxák, különféle bel- és kül-
téri árnyékolók beépítése, javítása,
cseréje. Tel.: 06-20/366-8659_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval munkát
vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezendő
munka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

Mitsubishi Pajero sportterepjáró jó
állapotban, 1,5 év műszakival, Citroën
Xantia 2.1 Turbo Diesel vonóhorog-
gal, jó állapotban eladó. Tel.: 06-
20/232-6506

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

REMMERS faipari faanyagvédő sze-
rek, lazúrok, lakkok, olajok, viaszok for-
galmazása. Kapható ápolókészlet fa
ablakokhoz, bejárati ajtókhoz. 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_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bolti és
gyógyszertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, faliórákat, ha-
gyatékból maradt tárgyakat. Tel.:
06-30/469-1461_____________________________

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

Lambéria, hajópadló, OSB lapok,
rétegelt lemezek, gyalult deszkák, sze-
gélylécek, stáflik, kerítésdeszkák,
műszárított fűrészáruk folyamato-
san kaphatók. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Egy darab 130-140 kg-os hízó eladó.
Ár: 500 Ft/kg. Tel.: 06-30/578-2051_____________________________

Mindenféle rossz háztartási gépeket
ingyen elszállítunk, kivéve: televí-
zió. Lomtalanítást vállalunk. Tel.: 06-
30/551-8901_____________________________

Eladó egy 4 égős gáztűzhely palack-
kal 8.000 Ft-ért. Tel.: 06-70/945-7495_____________________________

Ágyneműtartós sarok ülőgarnitúra
eladó. Érd.: este 06-20/517-3374_____________________________

Termelőtől tojás eladó. Lesencetomaj,
Kossuth u. 57. Tel.: 06-30/334-9651
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Badacsony-Badacsonylábdihegyen,
közvetlenül a Római útnál panorámás,
közművekkel rendelkező 70 m2-es
téglaépítésű nyaraló, 812 m2 belterü-
leti telken, bővítési lehetőséggel eladó.
Ár: 34,9 mFt. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon (falusi CSOK igé-
nyelhető) 100 m2-es, teljes felújításra
szoruló családi ház közel 300 m2 jó
állapotú gazdasági épületekkel, min-
den közművel, ipari árammal 2450
m2 belterületi telken eladó. A telek
folytatásaként további 2350 m2 bel-
területi telek vásárolható hozzá, mely
önállóan is eladó. Ár: 8,9 mFt (4.800
m2-es dupla telekkel 10,9 mFt!!!) Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatongyörök-Becehegyen eladó
egy aszfaltos útról megközelíthető,
100 m2-es, kétszintes panorámás,
1999-ben épített téglaépítésű, cse-
réptetős, nyaraló vízzel. villannyal,
(gáz a telek előtt)  terasszal, garázzsal,
kis medencével, gyümölcsfákkal,
kerttel 600 m2 területen. Ir.ár: 29,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Nemesvitán eladó egy újszerű, kiváló
állapotú 100 m2-es, egyszintes, össz-
komfortos családi ház 560 m2, rész-
ben Balatoni panorámás telken. 3 szo-
ba + nappali, beépített konyha,
egyedi gáz fűtéssel, rendezett kerttel.
Ár: 34,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

Tapolcán eladó Dobó-lakótelepen
2,5 szobás, II. emeleti lakás. Ir.ár: 14
mFt. Tel.: 06-30/4630-198_____________________________

Eladó 2,5 szobás Y-i lakás. Új nyílá-
szárók, konyhabútor és hőmennyi-
ségmérős radiátorok. Ár: 10,9 mFt.
Érd.: 06-30/4483-667_____________________________

Eladó Tapolcán a Május 1. utcában,
nyugodt környezetben, 6 lakásos
társasházban, téglaépítésű, 3 szobás,
hőszigetelt, klimatizált lakás. Ir.ár: 17
mFt. Tel.: 06-20/418-9997_____________________________

Eladó lakásokat, családi házakat,
nyaralókat, pincéket és területeket
keresünk privát, üzleti és befektető
ügyfeleink részére. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben, kiváló
helyen, többlakásos társasházban
eladó 1 db új építésű lakás, most ext-
ra 5 %-os kedvezménnyel és ajándék
mélygarázzsal (6 mFt!). I. emelet, 71
m2 + 9,7 m2 balkon, nappali-kony-
ha, 2 db szoba, wc, fürdőszoba. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben, kiváló
helyen, többlakásos társasházban
eladó 1 db új építésű lakás, most ext-
ra 5 %-os kedvezménnyel és ajándék
mélygarázzsal (6 mFt!). III. emelet, 77
m2 + 7,22 m2 balkon, nappali-
konyha, 3 db szoba, wc, fürdőszoba.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben, kiváló
helyen, többlakásos társasházban
eladó 1 db új építésű lakás, most ext-
ra 5 %-os kedvezménnyel és ajándék
mélygarázzsal (6 mFt!). V. emelet, 69
m2 + 7,22 m2 balkon, nappali-
konyha, 3 db szoba, wc, fürdőszoba.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten kiváló helyen 42 m2-es
lakás eladó! Nagyon jó megközelítés,
Petőfi híd, József körútról közvetlenül
nyíló utcában, III. emeleti, belülre
néző, világos, 2 szobás, galériázha-
tó, egyedi gázfűtéses, részben fel-
újítandó, azonnal birtokba vehető la-
kás, kedvező áron! Folyamatosan
kiadható, jó befektetés! Ir.ár: 24,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán az Ady E. utcában 2 szo-
ba + 2 félszobás, IV. emeleti, lég-
kondicionált, műanyag nyílászárós la-
kás eladó. Érd.: 06-70/428-2823_____________________________

Tapolcàn a központhoz közeli utcá-
ban eladó egy 38 m2-es, 1,5 szobás
földszinti lakás egyedi gázfűtéssel.
Ir.ár: 8,6 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820
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Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggregátort,
beton vibrot, földfúrót, bozótvágót,
vizes kõvágót, vésõgépet, sövényvá-
gót, betonkeverõt, kõroppantót, gyep-
lazítót, 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_____________________________

_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves ta-
pasztalattal, metszéstől – szüretig
minden, ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permetezést, fűny-
írást, kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, zöldhulladék el-
szállítást, sitt hordást és sziklakertek
építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi árufu-
varozás. Építőanyag szállítás, költöz-
tetés, sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalanítása pin-
cétől a padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés. Hív-
jon bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők készítése. Tel.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

Kőműves munkákat vállalunk. Tel-
jeskörű házfelújítást ingyenes helyszíni
felméréssel. Tel.: 06-30/447-0776_____________________________

Lábápolást, esztétikai és gyógy-
pedikűrt vállalok Tapolcán, Keszt-
helyen és vonzáskörzetükben. Hí-
vásra házhoz megyek. Tel.: 06-
30/467-4279_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóházak,
épületek, irodák, rendelők, áruhá-
zak, iskolák, óvodák, nyaralók és
panziók takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta, korrekt
munka számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Nagycsaládos édesanyaként gye-
rekfelügyeletet, valamint takarítást
vállalok. Keressenek bizalommal!
Tel.: 06-30/373-5063_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos, modern
bútor kárpitozása rövid határidővel!
Étkezőszékek, fotelek, kanapék át-
húzása. Nagy szövetválaszték! In-
gyenes felmérés! Ábrahámhegy, tel.:
06-30/906-7556_____________________________

Elszáradt, veszélyes fa kivágást, el-
hanyagolt telkek rendbetételét, kert-
rendezést, zöld munkák elvégzését,
fák metszését, fűnyírást vállalok.
Tel.: 06-30/786-4298

Honda fűnyírótraktor motor 8.5 LE, tér-
kő porszívó, térkő fuga tisztító gép, asz-
tali és állványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó gép ned-
ves helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmotoros önjá-
ró lombszívó 75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros új, elektromos lomb-
szívó-fúvó, Stihl-Husqvarna-Jonsered
újszerű láncfűrészek, láncfűrészlánc éle-
ző, Honda benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, Makita akkus
gérvágó 24V-os, Wacker benzinmo-
toros aszfaltbetonvágó (vizes), diesel
hőlégbefúvó 15-25 KW, szeg- és ka-
pocsbelövő 5-15 cm levegős, szárított
paprika daráló, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fűrész 220V,
faeszterga 1000 mm, 2 késes vágópult
fűnyírótraktorhoz, masszázsmatrac,
Yamaha Mint újszerű robogó eladó. Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

3 db mosógép eladó. 15.000, 20.000
és 25.000 Ft. Tel.: 06-30/2912-409_____________________________

Kézzel morzsolt kukorica eladó. Érd.:
06-30/9279-469_____________________________

Eladó 40 m2-es apartman berende-
zése egyben. (Előszobafal, dohány-
zóasztal, kihúzhatós ágy, 1 fotel,
szőnyeg, puff, könyvespolc, TV áll-
vány, konyharész stb.) Érd.: 06-
30/6010-446_____________________________

Eladó Vestel 80 l hűtőszekrény, Zanussi
mikró, 2 nem új Szarvasi kávéfőző, Na-
umann varrógép asztallal együtt, Zsu-
zsi kézi kötőgép, vizes talpmasszíro-
zógép. Érd.: 06-30/6610-446_____________________________

Eladó 3 ajtós fehér gardróbszek-
rény (középen tükrös), bordó csíkos
bársonyhuzatú franciaágy (ágyne-
műtartós), kovácsoltvas fatároló.
Érd.: 06-30/6610-446_____________________________

Eladó OMIPADS pulzáló mágneságy
180x70, Activebio polarizált fényte-
rápiás lámpa, Model Home vízszűrő-
torony (betét nélkül), hoki férfi kor-
csolyacipő (46). Érd.: 06-30/6610-446_____________________________

2 db új vörösfenyő pad, 4 db göm-
bölyű székkel 40.000 Ft, 380 V-os
motorral asztalos körfűrész 50.000 Ft-
ért, gyalupad 40.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06-30/287-2497_____________________________

1 db CO2 szénsav palack tele 10 kg-
os, 1 db Corgon palack üres (40 kg)
eladó. Tel.: 06-70/6701-251_____________________________

200 liter Olaszrizling + Ezerfürtű bor el-
adó. Must 18-20 cukorfokkal szüretelt.
Érd.: 06-87/412-432, 06-30/550-9633

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítással
és igény szerint fatárolóba pakolás-
sal eladó. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa kapható! Cser erdei m3 100%-
ban hasított, cser erdei m3 méterfa,
cser konyhakész, akác erdei m3 mé-
terfa. Tel.: 06-20/452-5592, 06-
20/232-6506_____________________________

Tűzifa! Garantáltan száraz építke-
zésből megmaradt fenyődeszkák
konyhakész állapotban eladók. 9.000
Ft/m3. Érd.: 06-30/455-9006_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellékter-
mék tűzifa konyhakészen, kiszállítva
eladó. Kis kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/339-7950

Szobafestőt felveszek, Tapolca kör-
nyéki munkák. Tel.: 06-30/9949-010

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszíni
felmérés, árajánlat. Referenciák meg-
tekinthetők weboldalunkon. Gyors,
pontos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kame-rás állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemérése. Ve-
zetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakítását. Sós-
tai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacentrum-
ban javítás, kölcsönzés, robogó al-
katrészek, autóalkatrészek megren-
delésre. Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, párká-
nyok, lépcsõlapok, szegélylécek gyár-
tását vállaljuk. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Síremlékek garanciával, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes
kivitelben - saját gyártás - megren-
delhetők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés fed-
kövek készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől. Szi-
lasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, színe-
zés, álmennyezetek készítése, gipsz-
kartonozás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarítással is.
Korrekt, tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

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

Pincék, gazdasági épületek építése,
felújítása, támfalak, kerítések, kocsi
beállók, térburkolatok építését vállalja
építőipari Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtelení-
tés, gázkészülékek cseréje, engedé-
lyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéster-
mék elemzés, kondenzációs techno-
lógia. Energetikai, műszaki biztonsági
tanácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha la-
kossági szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, vako-
lás, kerítések, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése, bontás,
sitthordás. Ui.: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható, tiszta
munka számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált sze-
relő, villamos mérőhely kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális beüze-
melése, javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek vízkő-
telenítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gázszere-
lő T.: 06-20/520-2465

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátiba, Kapolcsra, Szig-
ligetre, Taliándörögdre, Nyirádra
helyi újságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas kol-
légát keresünk. Bejelentett éves ál-
lás. Tapolca környékiek előnyben. T.:
06-30/256-1677_____________________________

Kőművest és segédmunkást éves ál-
lásra, bejelentett munkahelyre fel-
veszünk. Szabadság, munkaruha biz-
tosított. Bér megegyezés szerint. T.:
06-30/455-9006_____________________________

Badacsony környékén idős házaspár
mellé 24 órás gondozónőt keresek
heti váltásban. Tel.: 06-30/245-0627_____________________________

Az OTP IngatlanPont tapolcai irodá-
jába munkatársakat keres. Érettségi,
jogosítvány, gépjármű szükséges.
Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Révfülöpi Tóth Vendéglőbe szakácsnőt,
kézilányt, konyhai mosogatót éves ál-
lásra felveszünk. Tel.: 06-30/946-0344_____________________________

Alumíniumhegesztésben jártas he-
gesztőt, ill. lakatost azonnali kez-
déssel felveszek. Bérezés megegye-
zés szerint. Tel.: 06-30/290-3892_____________________________

Raktárosokat illetve Gyártás előké-
szítőket keresünk szakirányú végzett-
séggel, illetve német nyelvtudással
Monostorapátiba. Bővebb informá-
ció a +36-70/380-1553 vagy a +36-
92/346-279-es telefonszámokon._____________________________

Összeszerelői munkakörbe kere-
sünk munkatársakat monostorapáti
munkahelyre. Több műszakos mun-
karend. Munkavégzés hétfőtől-pén-
tekig. Elvárások 8 általános. Jó fizi-
kum. Jelentkezni a +36-70/380-
1553-as telefonszámon lehet._____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi fuvaro-
zásra 3,5 t kisteherautóra (furgonra)
B kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező munkatársat keres tapolcai te-
lephellyel. Érd.: 06-70/524-6474, 06-
30/516-4224_____________________________

Idős hölgy nyugdíjas asszonyt keres
csak felügyeletre Badacsonytomajra
napi 10-15 óra közötti időtartamra, va-
lamint éjszakára. Tel.: 15-18 óra kö-
zött a 06-87/702-022 telefonszámon._____________________________

Révfülöpi horgászszaküzletbe eladó
kollégát keresünk. Szakirányú vég-
zettség nem, de számítógépes
alapismeret szükséges! Horgá-
szati alapismeretek, idegen nyelv
ismerete előnyt jelentenek! Éves
állás. Belépő nettó bér: 200.000 fo-
rint. Fényképes önéletrajzokat ja-
nuár 22-ig a következő címre vár-
juk: magyartenger@t-online.hu_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy di-
namikus csapat tagja lenni? Akkor je-
lentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-hoz:
Szakképzett kőművesnek és segéd-
munkásnak. Mit ígérünk: éves állás,
anyagi biztonság. Ne tétovázz, je-
lentkezz! Érd.: H-P 7-16-ig 06-30/249-
4699, 87/777-007



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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

FELHÍVÁS

Az alábbi településekre továbbra is
a Tapolcai Hírözönnel együtt kerül

kikézbesítésre:
• Badacsonytördemic • Balatonederics • Gyulakeszi

• Nemesgulács • Szigliget • Tapolca-Diszel • Zalahaláp

A megújult Programajánló 2020.01.10-től
az alábbi helyeken elérhető:

• Belvárosi Közösségi Ház - Mozi
• Tamási Áron Művelődési Központ

• Csermák József Rendezvénycsarnok
• Városi Könyvtár • Önkormányzat - porta

• Hotel Pelion - recepció • Tourinform Iroda (Fő tér 17.)
• Kölcsey Nyomda (Batsányi u. 1.)

Tapolca Kft.

GÉPKEZELŐ KÉPZÉS ÉS VIZSGA

FEBRUÁRBAN TAPOLCÁN!
TARGONCAVEZETŐ,

EMELŐGÉP-KEZELŐ ÉS

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

IRATOKKAL EGYÜTT: 2020. 02. 04.
Info/jelentkezés: 06-70/673-7375
Füredi Képző Kft. • E-001711/2017

Fózolt
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Nyári tölgy-bézs

SZŐNYEG, LAMINÁLT PADLÓ, FÜGGÖNY, KARNIS, TAPÉTAPVC, VINYL

PROFI ÁR!PROFI ÁR!

Nyári tölgy-natú
r

Szürke tölgy

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

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 fel-
tétel nélkül, tisztán 3%-os közve-
títési jutalékkal foglalkozom 23
éves gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök ingatlanközvetítő 
A Csobáncon könnyű megközelít-
hetőségű, kitűnő állapotú amerikai
konyha, fürdőszoba, WC, szoba, szu-
terén konyha, pincehelyiségekből
álló hétvégi ház eladó. Ir.ár: 19,8 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosának legjobb ut-
cáinak egyikén nagyon jó statikai ál-
lapotú, de nem felújított 63 m2-es la-
kóterületű családi ház kb. 600 m2-es
telekkel eladó. Ir.ár: 22,8 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonedericsen 2 és 2 félszo-
bás, fürdőszobás hétvégi ház csen-
des fekvéssel eladó. Ir.ár: 22,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd zártkerti részén pa-
norámás, 22 m2-es szoba, konyha
helyiségekből álló, erkélyes hétvégi
ház saját kúttal, villannyal eladó.
Ir.ár: 6,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében 2
szobás társasházi lakás eladó. Ir.ár:
11 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca nyugati részén önálló gáz-
fűtéses, 1 és fél szobás, jó állapotú,
erkélyes, 2. emeleti lakás eladó.
Ir.ár: 10,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Tapolcán a Móricz Zs. utcában köz-
művesített építési telek kis házzal el-
adó. Érd.: 06-20/973-4508_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % közvetítési
díjért, 30 év tapasztalatával, szé-
les vevőkörrel, a lehető legjobb ve-
vőt találjuk meg rá. Tel.: +36-
30/9477-270 Várom hívását!_____________________________

Eladó Tapolcán Tóparthoz pár percre kis
családi házrész, közös udvarban, jó, nyu-
godt lakóközösség. Azonnal költözhető!
Ár: 6,5 mFt. Érd.: 06-20/424-9248_____________________________

Eladná ingatlanát? Gyorsan, a leg-
jobb áron eladjuk! Hívjon, 24 órán
belül személyesen felkeressük!
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán, az északi városrészben el-
adó egy kétszintes, 120 m2-es, alap-
területű, összkomfortos családi ház
egy 50 m2-es, önálló bejárattal ren-
delkező lakrésszel, 450 m2 telken. Ár:
21,5 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Nyirádon (falusi CSOK igényelhető!)
eladó egy 140 m2-es, kétszintes,
összkomfortos családi ház, kettő ut-
cáról is megközelíthető, akár 2 db ön-
álló építési telek kialakítására alkal-
mas 1.343 m2 belterületi telken. Ár:
13,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül. Családi házakat és
nyaralókat keresünk Tapolcán és
tágabb körzetében, Balatonfüred-
től Hévízig, valamint Budapesten.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen jó állapotú, tég-
laépítésű, 100 m2-es, 2 szintes, 3 szo-
ba + nappalis, garázsos, összkom-
fortos iker családi ház fele, 450 m2 sa-
ját, gyümölcsfás telekrésszel, minden
közművel, egyedi gáz és vegyes tü-
zelésű fűtési lehetőséggel, új nyílá-
szárókkal, új fürdőszobával eladó.
Ár: 26,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

A Káli-medencében, Kékkúton eladó
egy 2004-ben épült, 100 m2-es, 3 szo-
bás, 2 fürdőszobás, kiváló állapotú ház,
5031 m2 zártkerti, fás, parkos telken.
Ár: 35,8 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:
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Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-2759_____________________________

Kubota B 5001 kistraktor összkere-
kes, talajmaróval, Pannonia motoros
kistraktor teljesen felújítva, szalag-
fűrész élező automata, gyári, német,
hegesztő-vágó aparát, láncfűrész
élező, 380 V-os sterimó felújítva el-
adó. T.: 06-20/232-6506_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos, fa-
gyasztóláda, ablakos mosógép, szá-
rítógép, centrifuga, forgótárcsás mo-
sógép, kombinált hűtőszekrény, elekt-
romos ágy eladó. Tel.: 06-30/905-
9367_____________________________
Udvaron tartott házi vörös tyúkok
élve 1000 Ft/db, pucolva 1600 Ft/db
áron eladók. Tel.: 06-30/582-1408_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, Atlas-Copco (Cobra) benzin-
motoros kétkezes vésőkalapács, ELU
kézi téglavágó fűrész 45 cm-es 220 V-
os, Makita, akkus ütvecsavarozó,
hordozható ipari ventilátor 220 V,
benzin és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LEig, Honda lapvibrátor,
ágdarálókomposztáló gép, benzin-
motoros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, akkus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és benzinmoto-
ros fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi fúró-
gép, menetorsós kuglihasító gép 6T
220 V, állítható csőmenetvágó, Hon-
da és Briggs motoros kapálógépek,
gérvágók 210-305 mm átmérő, elekt-
romos csónakmotor, 5,5 mm-es lég-
puska új, CO patronos légpuska 4,5-
5,5 mm-es, oxigénpalackok, új
McKenzie mtb. kerékpárok, Aprilia
Habana chopper 50 cm3-es újszerű,
kerti öszszecsukható ruhaszárító eladó.
T.: 06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkompresszor
5L, akkus popszegecselő gép, ipari
porszívók, AS (Stihl) 3 kerekű önjáró
magasfű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A, MOM
műszerész eszterga, Bosch – ELU
(Dewalt) orrfűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm, ter-
ménydaráló rostákkal 220Vos, ben-
zinmotoros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kgos, kombinált
gyalugépek 205-260 mm-es új, egyen-
gető gyalugép 200 mmes, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis, központi
fűtéshez 220 V-os szünetmentes
áramforrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók, kardánhajtású sza-
lagfűrész tűzifához, kisméretű újszerű
kapálógépek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok, új profi
elektromos robogó eladó. Hibás vagy
használaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dobka-
sza 60 cm-es önjáró, ipari fémvágó
350mm öntvényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító hintafű-
résszel kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcsés ágdarálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini gá-
zoxigénhegesztő, JLO- Solo - Oleo
Mac-Echo háti permetezők, Maruya-
ma slagos permetező, Stihl fűrész, fű-
kasza, bozótirtó, lombszívófúvó gépek,
benzinmotoros és elektromos sö-
vényvágók, Kärcher-Euroclean-Wap hi-
degés melegvizes profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és elektro-
mos könnyű hordozható vízszivattyúk,
benzinés dízelmotoros aggregátorok,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál és bi-
kázós, 16 funkciós faipari barkácsgép,
Stihl -Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fűtéshez,
kéthengeres új kompreszszorok, Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma eladó.
Szállítás megoldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

600 db falcos tetőcserép ingyen
elvihető Badacsonytördemicről,
ugyanitt Bernina Bernette Swiss
made garanciás táskavarrógép új ál-
lapotban 25.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-
70/282-1001

Bútorozott albérlet kiadó Tapolcán.
Háziállat kizáró ok. 2 havi kaució szük-
séges. Tel.: 06-70/401-3618_____________________________

Tapolcán a Dobó-lakótelepen nem-
dohányzó nőnek szoba kiadó. Tel.: 06-
70/586-8734_____________________________

Bútorozott albérlet kiadó Tapolcán.
2 havi kaució szükséges. Tel.: 06-
20/462-8283_____________________________

Tapolcán 2 szobás lakás kiadó. Érd.:
06-30/746-8094, 06-30/642-1577

Keszthelyen, frekventált helyen, 173
m2-es igényesen kialakított, össz-
komfortos  üzlethelyiség  eladó. Je-
lenleg 2 db 18 m2-es és 1 db 142
m2-es nagyméretű, önálló bejáratú
üzletként van kialakítva és bérbe
adva. Állandóan kiadható, kiváló be-
fektetés. Kialakítható egy nagyméretű
üzlet, vagy 4-5 kicsi, ill. 1 üzlet + 2-
3 db lakás, vagy akár csak 4 lakás.
Az ingatlanhoz 5 db utcafronti és 5 db
udvari parkoló is tartozik. Ár: 65
mFt. Tel.: +36-70/376-7820

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generálki-
vitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása homok-
fúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel vál-
lalunk, szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, garanci-
ával! A hirdetés felmutatójának 10%
kedvezmény a végösszegből. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliá-
zás, bádogozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák kivágá-
sa. T.: 06-70/600-7729_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettázást,
szõnyegezést, padlószőnyegezést, ha-
jópadlózást, lambériázást, linóleum
fektetést vállalok Tapolcán és környé-
kén. T.: 06-30/972-1622 Bors Tamás_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása, be-
szerelése, asztalosmunkák elvégzé-
se. T.: 06-30/387-8281_____________________________

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_____________________________

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Otthonról is végezhető számítógépes
munkát vállalok. Tel.: 06-20/357-4487_____________________________

A tapolcai Pannon Reprodukciós In-
tézet lombikbébi program végzésére
felvételt hirdet 1 fő MSc végzettség-
gel rendelkező biológus részére.
Ugyancsak felvételre keresünk 2 fő
egészségügyi végzettséggel rendel-
kezőt embriológust asszisztensi mun-
kakörbe. Ez utóbbi esetén kézügyes-
ség, mikroszkópos tapasztalat, MS Of-
fice felhasználói ismerete szüksé-
ges. Jelentkezni részletes önéletrajz
küldésével a tne.szabo.katalin@pri.hu
email címen lehetséges._____________________________

Megbecsülés Idősek Otthonába ke-
resünk szakképzettséggel rendel-
kező ápoló-gondozót (ált. ápoló
vagy szoc. gondozó). Jelentkezni
önéletrajzzal lehet: idosotthon@
megbecsules.t-online.hu, postai
úton vagy személyesen leadva: Ta-
polca, Arany J. u. 8._____________________________

Kertépítő cég keres kertepitési és
fenntartási munkákhoz férfi munka-
vállalót. Kőműves és kertész végzett-
ség előnyt jelent. Bérezés megegye-
zés szerint. Érd.: 06-70/778-9456_____________________________

Dream Team Étterembe éves állás-
ra pultos-felszolgáló munkatársat
felveszünk. Tel.: 06-30/901-9849

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos dr.
Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőrbe-
tegségek, hajgyógyászat, visszér,
orvosi kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-382,
06-30/375-2734_____________________________

Dr. Köröskényi Kálmán értesíti páci-
enseit, hogy december 12-től 2020.
január 31-ig rendelése szünetel!

Korrepetálás ötödikestől egyete-
mistáig több szinten, több tanártól. Hu-
mán tárgyak: 06-70/770-1506. Reál
tárgyak + robotika, mechatronika, VR
programozás: 06-30/227-2695_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam indul
2020. január 18-án szombaton 8
órától. Tapolca, Vajda J. u. 68.
Tel.: 06-30/520-7698_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam indul
2020. január 16-án csütörtökön és
21-én kedden 16 órától Sümegen,
a Kisfaludy Gimnáziumban. Tel.: 06-
30/520-7698_____________________________

PÁLOSI AUTOS-MOTOROSISKOLA.
Tantermi es e-learning (online otthon vé-
gezhető) tanfolyamok! Beiratkozás: ja-
nuár 13. hétfő 15 óra, Tapolca, Glázer S.
u. 5. Állami tamogatás B. kat.: 25.000
Ft. Tel.: 06-87/322-436, 06-30/3136-427
Nytsz.: 19-0073-05 (VSM.E. 80 %,
VSM.GY. 47,62%, AKO: -, AKK: 216.100
Ft) www.palosiautosiskola.hu

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR

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

Burkolást vállalok kedvező áron,
csempézést, járólapozást, kisebb
burkolatjavítást is. Tel.: 06-20/938-
8904_____________________________
Autólámpák polírozását, lakkozását
(UV-álló lakkal) vállalok. Tel.: 06-
30/738-5724_____________________________

Takarításra van szüksége, kérem, ke-
ressen minket bizalommal. Irodák, iro-
daházak, üzlethelyiségek, ipari léte-
sítmények, raktárak, társasházak,
lakóparkok rendszeres és alkalmi ta-
karítása. Magánlakások, családi há-
zak, apartmanházak. Rendszeres ta-
karítás akár napi vagy heti rendsze-
rességgel Tapolcán és környékén. Al-
kalmi takarítások felújítás után, ren-
dezvény után vagy egyéb nagy ta-
karítások. Elérhetőségünk: 06-
30/433-8723, molbi73@gmail.com_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Ui.: cserépkályhák, kandallók
építése, átrakása. Tel.: 06-30/240-
3900_____________________________
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/6615-
093 Szabó Norbert_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, redő-
nyök, reluxák, különféle bel- és kül-
téri árnyékolók beépítése, javítása,
cseréje. Tel.: 06-20/366-8659_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval munkát
vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezendő
munka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

Mitsubishi Pajero sportterepjáró jó
állapotban, 1,5 év műszakival, Citroën
Xantia 2.1 Turbo Diesel vonóhorog-
gal, jó állapotban eladó. Tel.: 06-
20/232-6506

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

REMMERS faipari faanyagvédő sze-
rek, lazúrok, lakkok, olajok, viaszok for-
galmazása. Kapható ápolókészlet fa
ablakokhoz, bejárati ajtókhoz. 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_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bolti és
gyógyszertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, faliórákat, ha-
gyatékból maradt tárgyakat. Tel.:
06-30/469-1461_____________________________

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

Lambéria, hajópadló, OSB lapok,
rétegelt lemezek, gyalult deszkák, sze-
gélylécek, stáflik, kerítésdeszkák,
műszárított fűrészáruk folyamato-
san kaphatók. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Egy darab 130-140 kg-os hízó eladó.
Ár: 500 Ft/kg. Tel.: 06-30/578-2051_____________________________

Mindenféle rossz háztartási gépeket
ingyen elszállítunk, kivéve: televí-
zió. Lomtalanítást vállalunk. Tel.: 06-
30/551-8901_____________________________

Eladó egy 4 égős gáztűzhely palack-
kal 8.000 Ft-ért. Tel.: 06-70/945-7495_____________________________

Ágyneműtartós sarok ülőgarnitúra
eladó. Érd.: este 06-20/517-3374_____________________________

Termelőtől tojás eladó. Lesencetomaj,
Kossuth u. 57. Tel.: 06-30/334-9651

JÁRMÛ sYx
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Badacsony-Badacsonylábdihegyen,
közvetlenül a Római útnál panorámás,
közművekkel rendelkező 70 m2-es
téglaépítésű nyaraló, 812 m2 belterü-
leti telken, bővítési lehetőséggel eladó.
Ár: 34,9 mFt. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon (falusi CSOK igé-
nyelhető) 100 m2-es, teljes felújításra
szoruló családi ház közel 300 m2 jó
állapotú gazdasági épületekkel, min-
den közművel, ipari árammal 2450
m2 belterületi telken eladó. A telek
folytatásaként további 2350 m2 bel-
területi telek vásárolható hozzá, mely
önállóan is eladó. Ár: 8,9 mFt (4.800
m2-es dupla telekkel 10,9 mFt!!!) Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatongyörök-Becehegyen eladó
egy aszfaltos útról megközelíthető,
100 m2-es, kétszintes panorámás,
1999-ben épített téglaépítésű, cse-
réptetős, nyaraló vízzel. villannyal,
(gáz a telek előtt)  terasszal, garázzsal,
kis medencével, gyümölcsfákkal,
kerttel 600 m2 területen. Ir.ár: 29,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Nemesvitán eladó egy újszerű, kiváló
állapotú 100 m2-es, egyszintes, össz-
komfortos családi ház 560 m2, rész-
ben Balatoni panorámás telken. 3 szo-
ba + nappali, beépített konyha,
egyedi gáz fűtéssel, rendezett kerttel.
Ár: 34,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

Tapolcán eladó Dobó-lakótelepen
2,5 szobás, II. emeleti lakás. Ir.ár: 14
mFt. Tel.: 06-30/4630-198_____________________________

Eladó 2,5 szobás Y-i lakás. Új nyílá-
szárók, konyhabútor és hőmennyi-
ségmérős radiátorok. Ár: 10,9 mFt.
Érd.: 06-30/4483-667_____________________________

Eladó Tapolcán a Május 1. utcában,
nyugodt környezetben, 6 lakásos
társasházban, téglaépítésű, 3 szobás,
hőszigetelt, klimatizált lakás. Ir.ár: 17
mFt. Tel.: 06-20/418-9997_____________________________

Eladó lakásokat, családi házakat,
nyaralókat, pincéket és területeket
keresünk privát, üzleti és befektető
ügyfeleink részére. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben, kiváló
helyen, többlakásos társasházban
eladó 1 db új építésű lakás, most ext-
ra 5 %-os kedvezménnyel és ajándék
mélygarázzsal (6 mFt!). I. emelet, 71
m2 + 9,7 m2 balkon, nappali-kony-
ha, 2 db szoba, wc, fürdőszoba. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben, kiváló
helyen, többlakásos társasházban
eladó 1 db új építésű lakás, most ext-
ra 5 %-os kedvezménnyel és ajándék
mélygarázzsal (6 mFt!). III. emelet, 77
m2 + 7,22 m2 balkon, nappali-
konyha, 3 db szoba, wc, fürdőszoba.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben, kiváló
helyen, többlakásos társasházban
eladó 1 db új építésű lakás, most ext-
ra 5 %-os kedvezménnyel és ajándék
mélygarázzsal (6 mFt!). V. emelet, 69
m2 + 7,22 m2 balkon, nappali-
konyha, 3 db szoba, wc, fürdőszoba.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten kiváló helyen 42 m2-es
lakás eladó! Nagyon jó megközelítés,
Petőfi híd, József körútról közvetlenül
nyíló utcában, III. emeleti, belülre
néző, világos, 2 szobás, galériázha-
tó, egyedi gázfűtéses, részben fel-
újítandó, azonnal birtokba vehető la-
kás, kedvező áron! Folyamatosan
kiadható, jó befektetés! Ir.ár: 24,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán az Ady E. utcában 2 szo-
ba + 2 félszobás, IV. emeleti, lég-
kondicionált, műanyag nyílászárós la-
kás eladó. Érd.: 06-70/428-2823_____________________________

Tapolcàn a központhoz közeli utcá-
ban eladó egy 38 m2-es, 1,5 szobás
földszinti lakás egyedi gázfűtéssel.
Ir.ár: 8,6 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggregátort,
beton vibrot, földfúrót, bozótvágót,
vizes kõvágót, vésõgépet, sövényvá-
gót, betonkeverõt, kõroppantót, gyep-
lazítót, 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_____________________________

_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves ta-
pasztalattal, metszéstől – szüretig
minden, ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permetezést, fűny-
írást, kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, zöldhulladék el-
szállítást, sitt hordást és sziklakertek
építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi árufu-
varozás. Építőanyag szállítás, költöz-
tetés, sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalanítása pin-
cétől a padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés. Hív-
jon bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők készítése. Tel.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

Kőműves munkákat vállalunk. Tel-
jeskörű házfelújítást ingyenes helyszíni
felméréssel. Tel.: 06-30/447-0776_____________________________

Lábápolást, esztétikai és gyógy-
pedikűrt vállalok Tapolcán, Keszt-
helyen és vonzáskörzetükben. Hí-
vásra házhoz megyek. Tel.: 06-
30/467-4279_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóházak,
épületek, irodák, rendelők, áruhá-
zak, iskolák, óvodák, nyaralók és
panziók takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta, korrekt
munka számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Nagycsaládos édesanyaként gye-
rekfelügyeletet, valamint takarítást
vállalok. Keressenek bizalommal!
Tel.: 06-30/373-5063_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos, modern
bútor kárpitozása rövid határidővel!
Étkezőszékek, fotelek, kanapék át-
húzása. Nagy szövetválaszték! In-
gyenes felmérés! Ábrahámhegy, tel.:
06-30/906-7556_____________________________

Elszáradt, veszélyes fa kivágást, el-
hanyagolt telkek rendbetételét, kert-
rendezést, zöld munkák elvégzését,
fák metszését, fűnyírást vállalok.
Tel.: 06-30/786-4298

Honda fűnyírótraktor motor 8.5 LE, tér-
kő porszívó, térkő fuga tisztító gép, asz-
tali és állványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó gép ned-
ves helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmotoros önjá-
ró lombszívó 75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros új, elektromos lomb-
szívó-fúvó, Stihl-Husqvarna-Jonsered
újszerű láncfűrészek, láncfűrészlánc éle-
ző, Honda benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, Makita akkus
gérvágó 24V-os, Wacker benzinmo-
toros aszfaltbetonvágó (vizes), diesel
hőlégbefúvó 15-25 KW, szeg- és ka-
pocsbelövő 5-15 cm levegős, szárított
paprika daráló, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fűrész 220V,
faeszterga 1000 mm, 2 késes vágópult
fűnyírótraktorhoz, masszázsmatrac,
Yamaha Mint újszerű robogó eladó. Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

3 db mosógép eladó. 15.000, 20.000
és 25.000 Ft. Tel.: 06-30/2912-409_____________________________

Kézzel morzsolt kukorica eladó. Érd.:
06-30/9279-469_____________________________

Eladó 40 m2-es apartman berende-
zése egyben. (Előszobafal, dohány-
zóasztal, kihúzhatós ágy, 1 fotel,
szőnyeg, puff, könyvespolc, TV áll-
vány, konyharész stb.) Érd.: 06-
30/6010-446_____________________________

Eladó Vestel 80 l hűtőszekrény, Zanussi
mikró, 2 nem új Szarvasi kávéfőző, Na-
umann varrógép asztallal együtt, Zsu-
zsi kézi kötőgép, vizes talpmasszíro-
zógép. Érd.: 06-30/6610-446_____________________________

Eladó 3 ajtós fehér gardróbszek-
rény (középen tükrös), bordó csíkos
bársonyhuzatú franciaágy (ágyne-
műtartós), kovácsoltvas fatároló.
Érd.: 06-30/6610-446_____________________________

Eladó OMIPADS pulzáló mágneságy
180x70, Activebio polarizált fényte-
rápiás lámpa, Model Home vízszűrő-
torony (betét nélkül), hoki férfi kor-
csolyacipő (46). Érd.: 06-30/6610-446_____________________________

2 db új vörösfenyő pad, 4 db göm-
bölyű székkel 40.000 Ft, 380 V-os
motorral asztalos körfűrész 50.000 Ft-
ért, gyalupad 40.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06-30/287-2497_____________________________

1 db CO2 szénsav palack tele 10 kg-
os, 1 db Corgon palack üres (40 kg)
eladó. Tel.: 06-70/6701-251_____________________________

200 liter Olaszrizling + Ezerfürtű bor el-
adó. Must 18-20 cukorfokkal szüretelt.
Érd.: 06-87/412-432, 06-30/550-9633

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítással
és igény szerint fatárolóba pakolás-
sal eladó. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa kapható! Cser erdei m3 100%-
ban hasított, cser erdei m3 méterfa,
cser konyhakész, akác erdei m3 mé-
terfa. Tel.: 06-20/452-5592, 06-
20/232-6506_____________________________

Tűzifa! Garantáltan száraz építke-
zésből megmaradt fenyődeszkák
konyhakész állapotban eladók. 9.000
Ft/m3. Érd.: 06-30/455-9006_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellékter-
mék tűzifa konyhakészen, kiszállítva
eladó. Kis kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/339-7950

Szobafestőt felveszek, Tapolca kör-
nyéki munkák. Tel.: 06-30/9949-010

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszíni
felmérés, árajánlat. Referenciák meg-
tekinthetők weboldalunkon. Gyors,
pontos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kame-rás állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemérése. Ve-
zetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakítását. Sós-
tai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacentrum-
ban javítás, kölcsönzés, robogó al-
katrészek, autóalkatrészek megren-
delésre. Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, párká-
nyok, lépcsõlapok, szegélylécek gyár-
tását vállaljuk. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Síremlékek garanciával, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes
kivitelben - saját gyártás - megren-
delhetők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés fed-
kövek készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől. Szi-
lasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, színe-
zés, álmennyezetek készítése, gipsz-
kartonozás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarítással is.
Korrekt, tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

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

Pincék, gazdasági épületek építése,
felújítása, támfalak, kerítések, kocsi
beállók, térburkolatok építését vállalja
építőipari Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtelení-
tés, gázkészülékek cseréje, engedé-
lyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéster-
mék elemzés, kondenzációs techno-
lógia. Energetikai, műszaki biztonsági
tanácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha la-
kossági szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, vako-
lás, kerítések, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése, bontás,
sitthordás. Ui.: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható, tiszta
munka számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált sze-
relő, villamos mérőhely kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális beüze-
melése, javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek vízkő-
telenítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gázszere-
lő T.: 06-20/520-2465

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátiba, Kapolcsra, Szig-
ligetre, Taliándörögdre, Nyirádra
helyi újságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas kol-
légát keresünk. Bejelentett éves ál-
lás. Tapolca környékiek előnyben. T.:
06-30/256-1677_____________________________

Kőművest és segédmunkást éves ál-
lásra, bejelentett munkahelyre fel-
veszünk. Szabadság, munkaruha biz-
tosított. Bér megegyezés szerint. T.:
06-30/455-9006_____________________________

Badacsony környékén idős házaspár
mellé 24 órás gondozónőt keresek
heti váltásban. Tel.: 06-30/245-0627_____________________________

Az OTP IngatlanPont tapolcai irodá-
jába munkatársakat keres. Érettségi,
jogosítvány, gépjármű szükséges.
Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Révfülöpi Tóth Vendéglőbe szakácsnőt,
kézilányt, konyhai mosogatót éves ál-
lásra felveszünk. Tel.: 06-30/946-0344_____________________________

Alumíniumhegesztésben jártas he-
gesztőt, ill. lakatost azonnali kez-
déssel felveszek. Bérezés megegye-
zés szerint. Tel.: 06-30/290-3892_____________________________

Raktárosokat illetve Gyártás előké-
szítőket keresünk szakirányú végzett-
séggel, illetve német nyelvtudással
Monostorapátiba. Bővebb informá-
ció a +36-70/380-1553 vagy a +36-
92/346-279-es telefonszámokon._____________________________

Összeszerelői munkakörbe kere-
sünk munkatársakat monostorapáti
munkahelyre. Több műszakos mun-
karend. Munkavégzés hétfőtől-pén-
tekig. Elvárások 8 általános. Jó fizi-
kum. Jelentkezni a +36-70/380-
1553-as telefonszámon lehet._____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi fuvaro-
zásra 3,5 t kisteherautóra (furgonra)
B kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező munkatársat keres tapolcai te-
lephellyel. Érd.: 06-70/524-6474, 06-
30/516-4224_____________________________

Idős hölgy nyugdíjas asszonyt keres
csak felügyeletre Badacsonytomajra
napi 10-15 óra közötti időtartamra, va-
lamint éjszakára. Tel.: 15-18 óra kö-
zött a 06-87/702-022 telefonszámon._____________________________

Révfülöpi horgászszaküzletbe eladó
kollégát keresünk. Szakirányú vég-
zettség nem, de számítógépes
alapismeret szükséges! Horgá-
szati alapismeretek, idegen nyelv
ismerete előnyt jelentenek! Éves
állás. Belépő nettó bér: 200.000 fo-
rint. Fényképes önéletrajzokat ja-
nuár 22-ig a következő címre vár-
juk: magyartenger@t-online.hu_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy di-
namikus csapat tagja lenni? Akkor je-
lentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-hoz:
Szakképzett kőművesnek és segéd-
munkásnak. Mit ígérünk: éves állás,
anyagi biztonság. Ne tétovázz, je-
lentkezz! Érd.: H-P 7-16-ig 06-30/249-
4699, 87/777-007



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!

Élelmiszeripari csomagoló
Veszprémben

3 műszak, kiemelkedő bérezés, cafeteria,
termékjuttatás, kedvezményes vásárlási lehetőség

ÚJRA!!!

3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,
vizuális ellenőröket,

targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat,
8 vagy 12 órás munkarendbe SMT operátorokat

Tapolcára
egyszerűsített foglalkoztatás keretében

gyártósori operátort fizikai területre

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 180-200.000 Ft/hótól,
Pótlékok (de. 10%, du. 20%, éj 40%), Étkezési támogatás (13.000 Ft/hó),

Teljesítmény prémium, 13. havi bér, Nyereség részesedés,
Gyermekek iskolakezdési támogatása (15-40.000 Ft/gyermek)

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2020. január 15. 13 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(szerda)

Kivonult a hadsereg a megújult MAYO CHIX Divatüzlethez,
hogy a kedvezmény miatt megvadult tömeget megfékezze!

NEM KELL MINDEN HÜLYESÉGET ELHINNI,
DE AZ TÉNYLEG IGAZ, HOGY A MEGÚJULT

MAYO CHIX DIVATÜZLETBEN
MINDENRE 40% KEDVEZMÉNY VAN!
KABÁT-MELLÉNY-PULCSI-RUHA-TUNIKA-NADRÁG-FARMER-TÁSKA-STB.

ÚJ ÉV, ÚJ VEZETÉS, ÚJ ENERGIA, ÚJ ELADÓ, ÚJ-DONSÁGOK �

„Mert ami MAYO, az holnap is JÓ!”

Az akció január 18-ig tart, ill. a készlet erejéig. Más kedvezménnyel nem vonható össze.
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig: 9.00-17.00; szombaton: 9.00-13.00; vasárnap: zárva

Cím: Tapolca, Deák Ferenc u. 7. (Az áruházzal szemben, a Lipóti Pékség és Kávézó mellett.)

06-30/369-0002

Kis csoportos

torna
PILATES

Havi bérlettel,
ajándék 2 masszázzsal!

American Fitness
Professionals &

Associates (USA)
Pilates Institute (Anglia)

Solymosi Antal CPI

LÁTÁSVIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE

SZEMÜVEG NAPSZEMÜVEG

Tapolca, Deák F. u. 7. T: 87/413-090

Jó, hogy láttunk 2019- ben is!

2020-ban is várunk szeretettel,

tisztelettel, becsülettel!

2020-ban is várunk szeretettel,

tisztelettel, becsülettel!

Teljeskörű
építőipari

kivitelezést
vállalunk

tervezéstől
kulcsrakészig.
Érd.: 06-70/252-3034
balatoniepitok@gmail.com

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc 06-20/3-267-243
06-20/9-501-067

06-30/9-759-082
06-20/9-424-356

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

Tanfolyam indul: AM , A1, A1-B-vel, A2, A, B kategóriákban.(moped)

Beiratkozás: 2020. 01. 14-én kedden 17 órakor, 16-án csütörtökön 17 órakor

Kedvező árak, részletfizetés! B kategória esetén akár 25000 Ft állami támogatás!

Tájékozódjon, érdeklődjön és ha döntött, tisztelettel várjuk jelentkezését.
Varga Ferenc iskolavezető

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

Helyszín: Tapolca, Kazinczy tér 4. Kazinczy Ferenc Ált. Isk.  116-os terem.

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2019. negyedik negyedév:
(AM: KK 45.000 Ft, A: KK 134.000 Ft, A1: KK 86.000 Ft, A1 (B): KK 31.000 Ft,

A2: KK 94.000 Ft, B: KK 263.960 Ft, ÁKÓ (%) B: 161,35 %, VSM (%) B (gyak.) 52,73 %, B (elm.) 66,67 %)

Tapolca, Petőfi u. 18. (a Stari mellett)
Tel.: 06-30/632-15-69

VASVÁRI OPTIKA

, 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
XXVI. évf./1.   2020. január 11.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

Aquametodika Kft.
Tel.: 06-20/530-7555

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2019. 02. 01-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

17.000 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Gépjármű eredetiség vizsgálat

Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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

Idén is
akciós hirdetési
lehetőségekkel

várjuk régi- és új
ügyfeleinket!

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

kft.nyomda

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

ingyenes hetilap

Jelentkezni lehet:

estmkft@strabag.com
önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

munkakörbe.

• Fuvarszervezés és diszponálás
• Rendelések, készletszintek nyomonkövetése
• Folyamatos együttműködés a gyártásvezetőkkel,

a beszerzéssel, a raktárral, illetve a sofőrökkel
• Aktív, napi kommunikáció az osztrák kollégákkal

(német nyelven!)
• Számítógépes adatnyilvántartás szakszerű,

precíz kezelése - ÉKÁER dokumentáció

• Minimum középfokú végzettség
• Határozott fellépés, önálló munkavégzés,

kiváló problémamegoldó gondolkodás
• Proaktivitás, precizitás, pontos munkavégzés
• Német nyelv kommunikációs szintű ismerete
• Jó szervező és kommunikációs készség

Feladatok:

Elvárások:

LOGISZTIKUS

Jelentkezéseket várjuk:

estmkft@strabag.com
önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

munkakörbe.
Elvárás:

Előny:

Feladatok:

• Minimum szakirányú (középfokú) végzettség
• CAD/CAM ismeretek

• Német nyelvtudás
• Szakmai tapasztalat építőipari rajzok kezelésében,

tervezésében

• Gyártáselőkészítés, szoros együttműködésben
a műszakvezetőkkel

• Műszaki rajzok kezelése, módosítása, javítása
• Kapcsolattartás a projektvezetőkkel illetve

az osztrák központtal
• Technikai megbeszéléseken történő részvétel
• Fuvarszervezés támogatása

TECHNIKUS (Techniker)
(gyártáselőkészítő)

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-

Termék specialista
Tapolca, Deák F. u. 9-11. (a Borudvar bejáratánál balra az emeleten, Katedra mellett).

Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12 • www.graciakozmetika.com

+36-30/318-1984

HIFU kezelésünket most már 2 éve
a legjobb orvos-esztétikai géppel végezzük!
3 rétegben kezeljük meg a bőrt, melynek azonnali és

hosszantartó eredményes hatása, feszesebb bőr,
új kollagén és elasztin termelődés, kisimult ráncok!

Részletekért érdeklődj telefonon!Részletekért érdeklődj telefonon!

INGYENES BŐRÁLLAPOT FELMÉRÉST ADUNK
AJÁNDÉKBA A KEZELÉSHEZ JANUÁRBAN!

INGYENES BŐRÁLLAPOT FELMÉRÉST ADUNK
AJÁNDÉKBA A KEZELÉSHEZ JANUÁRBAN!

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Sertés csont nélküli karaj
Sertésmáj

Pápai gépsonka
Pápai füstölt hátsó csülök
Pápai műbeles virsli
Pápai füstölt tarja

Pápai kolozsvári szalonna
Pápai sült prágai sonka
Pápai lecsókolbász
Pápai Zala felvágott

(hagyományos sózással készült)

Üzletünkbe húseladó munkatársat felveszünk!

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 01. 09 - 2020. 01. 22.

1.590 Ft/kg
390 Ft/kg

2.190 Ft/kg
1.390 Ft/kg

999 Ft/kg

1.890 Ft/kg

2.190 Ft/kg
2.850 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.390 Ft/kg

(Kazinczy iskolánál)

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

• Fornetti sütésre előrendelést felveszünk

• Fólialufik
• LÉGVÁRBÉRLÉS
• Latex léggömbök • Parti tányérok,

poharak, füzérek, lampionok, feliratok
• Üdítők • Édességek
• HÉLIUMOS LUFI •

MAZSOLA
FORNETTI és PARTIKELLÉK

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

VILLANYSZERELŐ
ÉPÜLETGÉPÉSZ
Jelentkezés Joós Adél igazgató

Tel.: 06-30/619-7631
email: joosa@hunguesthotels.hu

Szente János Műszaki Regionális vezető
Tel.: 06-70/506-8704

email: szentej@hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi munkakör

betöltésére:

Éves állás!

Kölcsönzést-közvetítést eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

+36 20 282 35 70 +36 88 325 943vagy

VESZPRÉMBE KERESÜNK
ÉLELMISZERIPARI PARTNERÜNKHÖZ

CSOMAGOLÓI MUNKAKÖRBE
MUNKATÁRSAKAT

INGYENES BUSZJÁRATOK
Órabér: br. 1100 Ft

Cafeteria: br. 25900 Ft
Műszakpótlék: 15%-50%

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
05.00 - 22.00

14.00 - 20.00

Keszthely, Kossuth 4. • Tel.: 83/311-284 • Nyitva: H-P.: 10-18, Szo.: 9-18

Keszthely, Pethő u. 2/a. • Tel.: 83/313-480 • Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

- ARISTON

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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