
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
XXVI. évf./5.   2020. február 8.

, 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

Nyirádi székhelyű, szigetelőanyag gyártással
foglalkozó cég gyakorlattal rendelkező

kollégát keres
folyamatos munkarendbe.

VILLANYSZERELŐ MŰSZERÉSZ

Jelentkezni lehet Kapa György kollégánknál
Tel.: 06-30/402-57-99 telefonszámon.

H U N G A R Y K F T.

Szigeti Ernő
06-30/887-5284
Tapolca, Gyulakeszi u. 585/3

ASZTALOS MUNKÁK
SCHREINERARBEITEN

Kolibri Ételbár
TAPOLCA, Deák Ferenc u. 6.

Telefon: 06-30/238-8254
TE + ÉNTE + ÉN

Ünnepelje nálunk a Valentin napot és
párjával egymeghívjuk pohár pezsgőre.
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Legényfogó leves, Tűzdelt szarvassült erdei gombamártással és
szalvéta gombóccal + Szerelem desszert

Eperkrémleves, Roston sült csirkemell, birsalmamártással és
rösztivel + Szerelem desszert

Eperkrémleves, Dióbundában sült kecskesajt,
édesburgonyával és lilahagymalekvárral + Szerelem desszert

Asztalfoglalásról érdeklődjön személyesen a
ELŐRE FOGLALÁSNÁL (személyesen) KEDVEZMÉNY!

Kolibri Étteremben!
10%

Mert akit , meglepjük!szeretünk

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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TŰZIFA AKCIÓ
AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL

2020. január 3-tól a készlet erejéig.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS RENDELÉS:
Uzsai Erdészeti Igazgatóság • Cím: 8321 Uzsa, Erdésztelep 19.

Telefon: 06-87/536-023 • E-mail: uzsa@bp-erdo.hu
A feltüntetett árak az áfát és a szállítási költséget tartalmazzák.

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

CSER vagy AKÁC vagy GYERTYÁN VÁLOGATOTT TŰZIFA
(2 méteres hosszban) 5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
132 080 Ft helyett most 122 555 Ft

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
151 130 Ft helyett most 144 780 Ft
Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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A balatongyöröki
Hotel Panoráma

munkatársat keres
KONYHAI
KISEGÍTŐ
munkakörbe.

Jelentkezés:
info@hotelpanorama.hu

e-mail címen vagy
06-30/552-1632
telefonszámon

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!
Időpont egyeztetésre hívj minket, vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

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

vagy keress fel minket személyesen:
manatwork@manatwork.hu

Veszprém, Ady. E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál

Kezdő alapbérek 180-203.000 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)

Tapolca közelébe
2 műszakos munkarendbe
összeszerelő munkatársakat

CNC gépkezelőket

targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat,

alapbér: 1.100-1.265 Ft/óra

alapbér: 1.500 Ft/óra

Veszprémbe 2, 3 és folyamatos
műszakrendbe

Betanított munkakörökbe
operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,

8 vagy 12 órás munkarendbe
SMT operátorokat

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Mayo Chix
Megújult Divatüzlet

Tapolca: Lipóti pékség mellett

Új Ruhák is érkeztek!

KabátokKabátok

DzsekikDzsekik
-40%-40%

MEGÚJULT MAYO CHIX DIVATÜZLET

Még tart a NAGY AKCIÓ:
Kabátok -40%, dzsekik-40%, ruhák-40%!!!

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

„Mert ami MAYO, az holnap is JÓ!”

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.)

Február 14-én sok szép új Ruha érkezik!

Nem csak a vékony csajoké a világ…
Közkívánatra nagyméretű ruhák is érkeznek!!

Jelentkezni lehet a helen2@t-online.hu e-mail címen
vagy a +36-30/947-0364-es telefonszámon.

Felveszünk!
Stimmel Kisáruház

Víz-Gáz-Fűtés szerelési és Fürdőszoba üzlet
felvesz férfi dolgozót kereskedelmi feladatok ellátására.

Előnyt jelent: precíz munkavégzés, kereskedelmi
gyakorlat, számítógépismeret, idegennyelv-tudás,
illetve víz-gáz-központifűtés szerelési szakismeret.

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

VASVÁRI OPTIKA

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

Referencia munkákkal rendelkezünk.
Rendszeres takarítás akár napi vagy heti

rendszerességgel Tapolca és 50 km-es körzetében,
alkalmi takarítások felújítás után, rendezvény

után vagy egyéb nagy takarítások.
A takarításokat tapasztalt takarítókkal vállaljuk,

akár bio vegyszerekkel is.

Érdeklődni: 06/70/627-1993

Cégeknek irodák, üzlethelyiségek és
társasházak rendszeres és alkalmi

takarítását vállaljuk áfás számlával.

Zalahalápon, Csavária Kft. központi irodájába
adminisztratív munkakör betöltésére

munkatársat keres.
Feladatok:

bérszámfejtés, pénzügyi feladatok intézése, adatrögzítés,
dokumentumok rendezése, e-mailek, telefonok kezelése,

kapcsolattartás a munkatársakkal.

Elvárás:
középfokú végzettség, internet és Microsoft Office magabiztos

használata, talpraesettség, önálló munkavégzés.

Előnyt jelent:
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,

angol/német nyelvtudás.

Jelentkezés: csavaria@csavaria.hu,
06 87/510-393 elérhetőségeken.

DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
Tapolcán, a Stark Patika épületében,

időpont egyeztetés telefonon:
06-20/960-01-78

DR. TAKÁCS EMERENCIA
belgyógyász-diabetológus

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

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

� Előzd meg az éveket!
�

�

�

Gondolkodj előre és kezdj el
az arcoddal foglalkozni időben!
Természetes feszesítés kizárólag
a Grácia Beauty Centerben!
Kezdd nálunk a 2020-as évedet!

HIFU GOLD MOST 40% kedvezménnyel
és ajándék bőrállapot felméréssel!

Foglalj időpontot! www.gracia-beauty-center.hu
06-30/318-1984

�MINDEN SMINK TETOVÁLÁS
50% AKCIÓVAL VEHETŐ IGÉNYBE!!!

ÚJ!

FEBRUÁRI AKCIÓK A GRÁCIÁBAN

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

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

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

(a Borudvar bejáratánál
balra az emeleten, Katedra mellett).

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Sertés csontnélküli karaj
Sertéslapocka
Sertés császárvég

Pápai sütőkolbász
Pápai véreshurka-májashurka
Pápai nyári turista
Pápai Esterházy sonka
Pápai juhbeles virsli
Pápai gépsonka
Pápai húspogácsa 1 kg csom.

Üzletünkbe húseladó és eladó-pénztáros
munkatársat felveszünk!

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 02. 06 - 2020. 02. 19.

1.590 Ft/kg
1.350 Ft/kg

850 Ft/kg

1.690 Ft/kg
1.090 Ft/kg
2.350 Ft/kg
2.390 Ft/kg
2.050 Ft/kg
2.290 Ft/kg
1.490 Ft/kg

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ÁLTALÁNOS
KARBANTARTÓ

Jelentkezés:
Tóth Ferenc Műszaki Csoport Vezető

Tel.: 06-30/516-80-64, email:
muszak@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi munkakör

betöltésére:

Vízvezetékszerelő,
épületgépész képesítéssel

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

KONYHALÁNY
Jelentkezés

Kordik Norbert konyhafőnöknél
Tel.: 06-87/513-129, email:

chef@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi munkakör

betöltésére:

hidegkonyha gyakorlattal
rendelkező

(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
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ

SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

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

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Alkalmi és báli ruhákAlkalmi és báli ruhák
Alakformáló

harisnyák
széles

választékban
és méretben!

Alakformáló
harisnyák

széles
választékban
és méretben!

Borítéktáskák 30% kedvezménnyel!Borítéktáskák 30% kedvezménnyel!
Az akció 2020. január 31-ig érvényes!

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

VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉGEK
INGYENES BUSZJÁRATOK TAPOLCÁRÓL!

CSOMAGOLÓ
Alapbér: br. 195.000 Ft + Cafeteria: br. 25.900 Ft

Műszakpótlék: 15-50% + bónuszok
+36 20 282 35 70

SZENZOR-ÖSSZESZERELŐ
Kereset: nettó 175.000 Ft-tól

+36 20 240 54 49

Irodai munkatársat keresünk
adminisztrátori munkára.

Tel.: 06-30/9394-047

Tevékenységi körök:
számlázás, könyvelési anyag

előkészítése, bérszámfejtési és
könyvelési tapasztalat előny.

MINŐSÉGI

AKÁCFA KARÓK

KERÍTÉS ELEMEK
ÉS

KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!!!

ZALAHALÁPI VAGY SÁSKAI
TELEPHELYÜNKÖN RENDELHETŐ:

• tetszőleges méretben

a paradicsom karótól

a gerendáig,

• gyártói áron,

• akár kiszállítással!

Árajánlatért és egyedi
igényével keressen minket
az alábbi elérhetőségeken.

Za-Sa Kft.
Zalahaláp, Petőfi tér 3.

www.zasa.hu
+36 (20) 532-97-75
+36 (87) 413-102

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Ihász Zsolt
E-mail:

ihaszasztalos@gmail.com

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

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

kft.nyomda

Tapolca, Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644, 06-20/980-8059Batsányi u. 1.
knyomda@kolcseynyomda.hu, hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

Cégtá
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Reklám-

dekorá
ciók

készít
ése



WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő 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. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisztán
3%-os közvetítési jutalékkal
foglalkozom 23 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetí-
tésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök ingatlanközvetítő 
Tapolcán felújítandó kb. 80
m2-es lakóterületű polgári ház
nagyon jó telekadottsággal,
611 m2-es területtel eladó.
Ir.ár: 12mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Lesenceistvánd zártkerti ré-
szén jó állapotú 1 szoba, kony-
ha, előkészítő, pince helyisé-
gekből álló panorámás hétvégi
ház eladó. Ir.ár: 6,2 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Szigligeten 6 szobahelyisé-
gek, 3 fürdőszobás tornácos
parasztház eladó panorámás,
2088 m2-es telekkel eladó.
Ir.ár: 35 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Tapolca központjában 2 szo-
bás, részben felújított, szige-
telt falú, ablakú társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 11,2 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Tapolca központjának köze-
lében részben felújított 1 egész
és 1 fél szobás földszinti tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 9
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújított, egyszobás
sorházi lakás jellegű önálló
fűtésű családi ház eladó. Ir.ár:
6,9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635

_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % köz-
vetítési díjért, 30 év ta-
pasztalatával, széles vevő-
körrel, a lehető legjobb ve-
vőt találjuk meg rá. Tel.:
+36-30/9477-270 Várom hí-
vását!_____________________________

Véndek-hegyen 2823 m3 te-
rületű, szőlő, gyümölcsös, la-
kóház pincével, padlással, jól
megközelíthető helyen eladó.
Villany van. Ir.ár: 4.600.000 Ft.
Tel.: 06-30/529-4215_____________________________

Balatongyörökön balatoni
örökpanorámás 1200 m2 bel-
területi ingatlan 40 m2-es
épülettel eladó. Beépíthető-
ség: 30 %. Víz, villany van,
csatorna, gáz a közelben. Ára:
19,8 mFt. Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Balatongyörök-Becehegyen
balatoni panorámás 40 m2-es
nyaraló 1068 m2 telekkel el-
adó. /zártkert, szőlő/ Ára: 20,9
mFt. Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Balatongyörök-Becehegyen
rálátással a Balatonra, 3 szin-
tes, téliesített nyaraló 2300
m2 telekkel eladó. Ár: 32,9
mFt. Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Eladó Badacsonylábdihegyen
egy 2 szintes, 80 m2-es, össz-
komfortos családi ház, telek
865 m2, van kút, dupla autó-
beálló, strand 2 percre. Ár: 37
mFt. Tel.: 06-30/307-9764

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

2011/11-es Mercedes A180
kevés kilométerrel eladó. 300-
400 ezer forint közötti diesel
autót beszámítok minimum
1 év műszakival. Tel.: 06-
20/3720-400

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

5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati ajtó-
val 250.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott kisipari kerti traktor
– Lada-motoros – 85.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gyalult
deszkák, OSB lapok, stáflik,
szegélylécek, ajtók, ablakok,
folyamatosan kaphatók. Vál-
lalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok
gyártását. Tapolca, Gyulakeszi
út 585/18 hrsz. Tel: 87/510-
226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Kb. 150 m3 barna töltőföld el-
adó. Ui.: 1 raklap Leyer 25-ös
tégla és egy 12,5 m3-es vas-
tartály eladó. Érd.: 06-30/562-
7760_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fió-
kos, fagyasztóláda, ablakos
mosógép, szárítógép, centri-
fuga, forgótárcsás mosógép,
kombinált hűtőszekrény, elekt-
romos ágy eladó. Tel.: 06-
30/905-9367_____________________________

Vásárolnék minden típusú
Simsont, Schwalbe-t, Star-t,
üzemképtelent is, 250-es, 350-
es Jawa-t és egyéb régi mo-
torokat. Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék teljes hagyatékot,
fa teknőt, fa melencét, por-
celánokat, régi bádogedé-
nyeket és egyéb régi tárgya-
kat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg bútoro-
kat, régi bolti és gyógyszertári
bútorokat, festményeket, por-
celánokat, faliórákat, hagya-
tékból maradt tárgyakat. Tel.:
06-30/469-1461_____________________________

Építési törmelék és házalap-
ból kiásott föld ingyen elvihető
5-6 teherautó mennyiségben.
Tel.: 06-70/410-9537_____________________________

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

Gyári gyártmányú 100 l-es
pálinkafőző gázmelegítővel
kompletten eladó. Tel.: 06-
30/313-2070_____________________________

Oleo-Mac MH 175 RK Efco
MZ 2075 RK Bertolini 195 ro-
tációs kapa újszerű állapotban
eladó. Tel.: 06-30/313-2070_____________________________

30 db anyabirka eladó. Tel.:
06-70/6776-367_____________________________

Birkatrágya eladó. Tel.: 06-
30/330-5298_____________________________

Nemesgulácson fekete pulik
chippel, oltásokkal, könyvvel
költözés miatt ingyen elvihe-
tők. Tel.: 06-20/324-4093_____________________________

Burgonya és alma eladó Ta-
polcán a Halápi út 25-ben. Tel.:
06-20/413-5419

VEGYES oöl

Várvölgyi hegyen 3 szintes,
téliesített, műanyag nyílászá-
rós nyaraló, szép, gondozott
3020 m2 telekkel eladó. Fúrt
kút, fatároló, kocsibeálló, sok
gyümölcsfa, kevés szőlő. Ár:
16,9 mFt. Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Keszthely Kastélypark közeli
75 m2es felújítandó, gáz-cir-
kó + cserépkályha fűtéses
ház nagy telekkel /1896 m2/,
garázzsal eladó. Előnye, hogy
a meglévő épület tovább bő-
víthető, vagy másik építhető
rá! Ár: 25 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán a nyugati város-
részben 80 m2-es részben
felűjított ház pincével, ga-
rázzsal, 330 m2 kerttel eladó.
Külön fürdő, külön toalett, tá-
gas konyha-étkező. Ár: 25,9
mFt. Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Keresek lakható kis házat,
kapcsolódó nagy kerttel (min.
1/2 hektár), jó megközelíthe-
tőséggel. Víz, villany szüksé-
ges! Tel.: 06-30/172-4390_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épület-
korszerűsítés, hőkamerás vizs-
gálatok, napelemes rendsze-
rek tervezése. EURA MÉR-
NÖKIRODA Kft. 06-20/4067-
310_____________________________

Tapolca-Diszelben közmű-
vesített, bekerített 1340 m2-
es építési telek eladó. Ir.ár: 4,2
mFt. Tel.: 06-30/239-5986_____________________________

Zalahalápon családi ház el-
adó, melléképülettel, külön
telekkel, 4 szobás, 15,5 mFt.
Tel.: 06-30/9494-704_____________________________

Tapolcán a Kertvárosban, kö-
zel a belvároshoz felújítandó
vagy elbontandó parasztház
800 m2-es - nagy - telekkel el-
adó. A ház folytatásában 30
m2-es istálló és 40 m2-es új
tetővel felújított pajta áll. Az ud-
varon fúrt kút, sok gyümölcs-
fa, bio veteményeskert és kö-
zel 100 éves diófa áll. Minden
közmű bevezetve! Az épület to-
vább bővíthető! Ár: 18,9 mFt.
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

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

A Csobánc hegyen gyönyörű
panorámával eladó 1,4 ha
zártkerti terület, 33+18 m2-es
pince-présház + feldolgozó-
val, teljes felszereléssel. A
terület 70 %-ban gondozott jól
termő szőlő, a többi területen
80 db termő gyümölcsfa van.
Ár: 12 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

A Szent György-hegy lábánál
2,4 ha kiváló minőségű, jól ter-
mő, szakértelemmel gondo-
zott, minőségi szőlő terület.
Összetétel: 1,1 ha szürkebarát,
1,3 ha sauvignon blanc. Ár:
14,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

Válluson 75 m2-es, 2 szoba
+ nappalis felújított családi
ház egyedi gázfűtéssel, tölgy-
fa nyílászárókkal, 580 m2 tel-
ken, 10 m2-es kis kerti házzal
eladó. Ár: 27,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

Diszelben, Csobánc Hajagos
dűlőben 4800 m2 (3500 m2
szőlő) zártkerti panorámás te-
rület eladó 1 db 52 m2-es épü-
lettel (alul pince-présház, fe-
lül 27 m2-es szoba), ill. + 1 db
különálló pince épülettel, te-
rasszal. Ár: 9,4 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Nemesvitán 5111 m2 zárt-
kerti terület gyönyörű kilá-
tással, aszfaltozott út megkö-
zelítéssel, 68 m2-es, kétszin-
tes (pince-présház + lakó-
szint), jó állapotú, téglából
épített házzal, vezetékes vízzel,
villannyal, 800 m2 szőlővel el-
adó. Ár: 8,4 mFt. Tel: +36-
70/376-7820_____________________________

Balatoni panorámás nyaraló
eladó! Badacsony-Bada-
csonylábdihegyen, közvetlenül
a Római útnál panorámás,
közművekkel rendelkező 70
m2-es téglaépítésű nyaraló,
812 m2 belterületi telken, bő-
vítési lehetőséggel eladó. Ár:
34,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

Ingatlanok vétele, eladása
teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn belül.
Családi házakat és nyaraló-
kat keresünk Tapolcán és tá-
gabb körzetében, Balaton-
füredtől Hévízig, valamint
Budapesten. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Nemesvitán eladó egy új-
szerű, kiváló állapotú 100 m2-
es, egyszintes, összkomfortos
családi ház 560 m2, részben
Balatoni panorámás telken.
3 szoba + nappali, beépített
konyha, egyedi gáz fűtéssel,
rendezett kerttel. Ár: 34,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820  _____________________________

Nyirádon (falusi CSOK igé-
nyelhető!) eladó egy 140 m2-
es, kétszintes, összkomfor-
tos családi ház, kettő utcáról
is megközelíthető, akár 2 db
önálló építési telek kialakítá-
sára alkalmas 1.343 m2 bel-
területi telken. Ár: 13,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Eladó lakás Tapolcán a Május
1. utcában. Ir.ár: 16,2 mFt.
Tel.: 06-20/418-9997_____________________________

Tapolcán az Ady E. utcában
2 szoba + 2 félszobás, IV.
emeleti, légkondicionált, mű-
anyag nyílászárós lakás eladó.
Érd.: 06-70/428-2823_____________________________

Tapolcán a nyugati város-
részben 54 m2-es, műanyag
nyílászárós, távfűtéses, 4.
emeleti lakás eladó. Belváros
10 perc sétával elérhető. Kü-
lön fürdő, külön toalett. Jó ál-
lapot, kiváló befektetés, azon-
nal kiadható! Ár: 11 mFt. Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán a belvárosban 1.
emeleti, 52 m2-es, tégla, mű-
anyag nyílászárós, nagy er-
kélyes, egyedi mérős lakás el-
adó. Külön fürdő, külön toalett.
Minden 5 percen belül elér-
hető! Ár: 16,9 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Eladó Tapolcán a városköz-
pontban 1. emeleti, 52 m2-es,
2 szobás lakás, akár irodának
is. Érd.: 18 óra után 06-
30/698-7582

LAKÁS AC1Bdg

Tapolcán a belvároshoz na-
gyon közel igényesen felújított,
1. emeleti 64 m2-es tégla lakás
eladó. Tágas konyha-étkezővel,
nagy nappalival. Külön fürdő,
külön toalett. Ár: 21,5 mFt. Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Keszthelyen közel a belvá-
roshoz, 40 m2-es 3. emeleti
tégla, egyedi gáz-cirkó fűté-
ses, klímás lakás eladó. Kiváló
befektetés akár kiadásra, nya-
raltatásra. Ár: 20,9 mFt. Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Keszthely kedvelt nyugati ré-
szén igényesen felújított 61
m2-es 1 emeleti, erkélyes,
tágas amerikai konyha-étkező-
nappalis lakás újszerű álla-
potban eladó. Külön fürdő,
külön toalett. Ár: 28,5 mFt.
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

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

Eladó 59 m2-es, 4. emeleti, Y-
i lakás. Érd.: 06-70/235-0991,
06-20/243-8638_____________________________

Eladó Tapolcán a Juhász Gy.
u. 45. szám alatt egy második
emeleti, 42 m2-es lakás. Érd.:
06-30/836-1383_____________________________

Eladó Tapolca központjában
egy 4 lakásos társasházban 1.
emeleti, 59 m2-es lakás. 2008-
ban lett felújítva. Ár: 17,5
mFt. Tel.: 06-30/320-7013

Tapolcán, Kazinczy tér 13-
ban 9. emeleti, 2,5 szobás la-
kás kiadó. Érd.: 06-70/428-
2823_____________________________

Lakóparkban keresek 1 fő
részére hosszú távra kiadó
lakást! Nem dohányzó! Tel.:
06-30/318-1984

Tapolca belvárosában, az
APEH udvarban 50 m2-es üz-
lethelyiség (jelenleg bababolt)
2020. március hónaptól ha-
tározatlan időre bérbeadó.
Bérleti díj 75.000 Ft+rezsi, ka-
ució 2 hónap. Érd.: 06-30/515-
5280

Üzletek és autók feliratozá-
sa, reklám- és megállító
táblák, óriásplakát, 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 há-
zak, nyaralók külső-belső át-
alakítását, teljeskörű ügyin-
tézéssel, generálkivitelben.
Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása.
T.: 06-70/600-7729

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

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

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

_____________________________

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

Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és csõ-
törések mûszeres bemérése.
Vezetékek nyomvonalazása.
Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Kőműves munkákat válla-
lunk. Teljeskörű házfelújítást in-
gyenes helyszíni felméréssel.
Tel.: 06-30/447-0776_____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, aszta-
losmunkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST,
parkettázást, szõnyegezést,
padlószőnyegezést, hajópad-
lózást, lambériázást, linóle-
um fektetést vállalok Tapolcán
és környékén. T.: 06-30/972-
1622 Bors Tamás_____________________________

Energetikai tanúsítást válla-
lok gyors határidővel, kedve-
ző áron Tapolcán és környé-
kén. 06-30/956-7005_____________________________

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-
régi tetőszerkezetek, kiülők,
garázsok, előtetők, féltetők
építését, javítását és bádo-
gozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, áraján-
lat. Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.:
06-30/256-1677, 06-30/308-
1379_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés. Tel.:
06-30/6615-093 Szabó Nor-
bert

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartá-
sát, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-
5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, kölcsön-
zés, robogó alkatrészek, au-
tóalkatrészek megrendelés-
re. Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettá-
zás, PVC fektetés. Igény szerint
takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

Varrás! Meghízott – lefo-
gyott? Alakíttassa át ruháját,
bélés csere, cipzár csere, füg-
gönyszegés, nadrág felhajtás
azonnal. Tapolca, Keszthelyi
úton lévő MOL benzinkút mö-
gött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-
16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű
házfelújítás, burkolás, beto-
nozás, vakolás, kerítések,
támfalak építése, fa és fal kül-
ső és belső festése, bontás,
sitthordás. Ui.: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Meg-
bízható, tiszta munka számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és gáz-
bojlerek vízkőtelenítése, fű-
tés- és vízrendszerek karban-
tartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Kerti és házkörüli munkákra
keresek nyugdíjas férfi mun-
kaerőt. Tel.: 17 óra után 06-
70/570-5638

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggre-
gátort, beton vibrot, földfúrót,
bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, aszfaltvágót, fúrót,
vésõt és még sok mindent.
Érd.: Marton Gépkölcsönzõ Ta-
polca, József A. u. 12. T.: 06-
87/321-341, 06-30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alapanya-
gokból, igényes kivitelben - sa-
ját gyártás - megrendelhe-
tők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés
fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor
kőfaragó; Tapolca, Honvéd u.
3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Műanyag nyílászárók cseré-
je, redőnyök, reluxák, külön-
féle bel- és kültéri árnyékolók
beépítése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást,
kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöld-
hulladék elszállítást, sitt hordást
és sziklakertek építését. Nya-
ralók és panziók éves karban-
tartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt le-
rakás, konyhakész és méter-
fa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvo-
dák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Ösz-
szeszokott csapat, tiszta, kor-
rekt munka számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos,
modern bútor kárpitozása rö-
vid határidővel! Étkezőszé-
kek, fotelek, kanapék áthúzá-
sa. Nagy szövetválaszték! In-
gyenes felmérés! Ábrahám-
hegy, tel.: 06-30/906-7556

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. Tel.: 06-70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés, tér-
kő és házlábazat tisztítása
magasnyomású mosóval Ta-
polcán és környékén. Varga
Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás!
Szőlőmunkák, fűkaszálás, fűny-
írás és bozótirtás! Családi ház,
nyaraló kerti munkáit is vál-
laljuk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Épületgépészet, víz-gáz-fű-
tés-duguláselhárítás, javítás-
karbantartás-új rendszerek ki-
építése. Balogh Zsolt. Email:
balogh.zsolt0910@freema-
il.hu, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Favágás! Tűzifa összevágás,
fakivágás, gallyazás, darabo-
lás, visszavágás, tuják és sö-
vények formázása, gallyak el-
szállítása. Számlaképes, meg-
bízható munka! Kiss és Kar-
dos. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Bérelne? Opel Combo /2013/
zárt kishaszonjármű negyed,
fél, illetve egész napra bérbe-
adó. 2 m raktérhosszúság, 5
m3. Rugalmasság, gyorsa-
ság! Tel.: 06-30/354-8924_____________________________

Takarítást vállalok Tapolcán
és környékén magánházaknál,
heti rendszerességgel. Korrekt,
megbízható. T.: 06-70/632-1438_____________________________

A-Z-ig javítás, karbantartás
a villanykörtecserétől a
csapcsöpögésig. Tel.: 06-
30/2031-543_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron, csempézést, járólapo-
zást, kisebb burkolatjavítást is.
Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Ta-
polcán, Keszthelyen és von-
záskörzetükben. Hívásra
házhoz megyek. Tel.: 06-
30/467-4279_____________________________

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

Takarítást, valamint gyer-
mek- és idősfelügyeletet vál-
lalok. Keressenek bizalom-
mal. Tel.: 06-30/373-5063_____________________________

Régi lakóépület teljes felújí-
tására generálkivitelezőt, vagy
részvállalkozót (ács, kőmű-
ves, illetve társszakmák vál-
lalkozókat keresünk). Tel.: 06-
20/777-9031_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
TAPOLCA 06-20/563-6767

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

JÁRMÛ sYx

Kubota B 5001 kistraktor
összkerekes, talajmaróval,
Pannonia motoros kistraktor
teljesen felújítva, szalagfű-
rész élező automata, gyári, né-
met, hegesztő-vágó aparát,
láncfűrész élező, 380 V-os
sterimó felújítva eladó. Tel.:
06-20/232-6506_____________________________

Mélyhűtő szekrény, 4 fiókos,
Candy típus, 80 literes, nem
használt, júliusig jótállásos,
eladó! Ára: 30.000 Ft. Érd.:
06-30/500-2251_____________________________

Minőségi szürkebarát bor el-
adó a Szent György-hegyről.
Összesen 600 liter, akár egy-
ben is eladó 300 Ft/l. Szállítás
megoldható. Érd.: 06-70/601-
0090_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmo-
toros kerékpár, Atlas-Copco
(Cobra) benzinmotoros két-
kezes vésőkalapács, ELU kézi
téglavágó fűrész 45 cm-es
220 V-os, Makita, akkus üt-
vecsavarozó, hordozható ipa-
ri ventilátor 220 V, benzin és
dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LEig, Honda lapvib-
rátor, ágdarálókomposztáló
gép, benzinmotoros tologa-
tós és önjárós profi fűnyírók,
akkus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és ben-
zinmotoros fűszegély vágók,
betonkeverők 220/380 V, ben-
zinmotoros kézi fúrógép, me-
netorsós kuglihasító gép 6T
220 V, állítható csőmenetvá-
gó, Honda és Briggs motoros
kapálógépek, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, 5,5 mm-es lég-
puska új, CO patronos lég-
puska 4,5-5,5 mm-es, oxi-
génpalackok, új McKenzie
mtb. kerékpárok, Aprilia Ha-
bana chopper 50 cm3-es új-
szerű, kerti öszszecsukható
ruhaszárító eladó. T.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompresszor 5L, akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszí-
vók, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővá-
lyús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln profi CO he-
gesztők 150 A, MOM mű-
szerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220
V, Gardena elektromos kapá-
lógép, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, ter-
ménydaráló rostákkal 220Vos,
benzinmotoros sterimó, Wac-
ker-Honda döngölőbékák 50-
100 kg-os, kombinált gyalu-
gépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200
mmes, inverteres hegesztők új
140-160 A Avis, központi fű-
téshez 220 V-os szünetmentes
áramforrás, magassági lánc-
fűrészek és sövényvágók, kar-
dánhajtású szalagfűrész tűzi-
fához, kisméretű újszerű ka-
pálógépek, ipari szalámi sze-
letelő gép, kemping kerékpá-
rok, új profi elektromos robo-
gó eladó. Hibás vagy haszná-
laton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

1 db 23 hl úszófedeles mű-
anyag tartály, 1db 19 hl fa-
hordó még töltött, 1 db 15 hl
fahordó még töltött eladó.
Érd.: 06-20/374-4595

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcsés ágdarálók,
villanymotorok 220/380V, kézi
körfűrészek, mini gázoxigén-
hegesztő, JLO- Solo - Oleo
Mac-Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
Stihl fűrész, fűkasza, bozótirtó,
lombszívófúvó gépek, benzin-
motoros és elektromos sö-
vényvágók, Kärcher-Eurocle-
an-Wap hidegés melegvizes
profi sterimók 220/380V, ben-
zinmotoros és elektromos köny-
nyű hordozható vízszivatytyúk,
benzinés dízelmotoros aggre-
gátorok, akkutöltők 6-12-24 V-
os normál és bikázós, 16 funk-
ciós faipari barkácsgép, Stihl -
Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új komp-
reszszorok, Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás
megoldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép, asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hómarók,
benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros új, elektromos
lombszívó-fúvó, Stihl-Husq-
varna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, láncfűrészlánc élező,
Honda benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, benzinmotoros
és elektromos gyepszellőztetők,
Makita akkus gérvágó 24V-
os, Wacker benzinmotoros asz-
faltbetonvágó (vizes), diesel
hőlégbefúvó 15-25 KW, szeg-
és kapocsbelövő 5-15 cm le-
vegős, szárított paprika daráló,
kézi parkettázó fűrész 220V-os
új, karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fű-
rész 220V, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyí-
rótraktorhoz, maszszázsmat-
rac, Yamaha Mint újszerű ro-
bogó eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Terra rotációs kapához váltva
forgató eke, 1 db kultivátor, 1
pár gyári kerék eladó. Tel.: 06-
70/670-1251

_____________________________

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű tölgy-
fa-melléktermék tűzifa kony-
hakészen, kiszállítva eladó.
Kis kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/520-0466

TŰZIFA )

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

AEG és Elektrolux automata
mosógép, újszerű Hajdu cent-
rifuga, étkezőasztal 4 db kár-
pitos székkel, Gorenje mikro
digites újszerű állapotban el-
adó. Tel.: 06-30/405-4552

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátiba, Ka-
polcsra, Szigligetre, Talián-
dörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyom-
da Kft. 8300 Tapolca, Bat-
sányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Kertépítő cég keres kertepi-
tési és fenntartási munkákhoz
férfi munkavállalót. Kőműves
és kertész végzettség előnyt
jelent. Bérezés megegyezés
szerint. Érd.: 06-70/778-9456_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő se-
gédmunkást foglalkoztatnék.
Saját autó szükséges, józan
életvitel. Bér megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70/391-8147_____________________________

Gyártó férfi munkatársakat
keresünk! Pályakezdők je-
lentkezését is várjuk! Tapolcai
lemezmegmunkáló cég gyár-
tó munkatársakat keres, azon-
nali kezdéssel. Munkavégzés
helye: Tapolca. Amit kíná-
lunk: Versenyképes bérezés; 1
műszakos munkarend; Beje-
lentett 8 órás állás; Munkaidő:
H-P-ig 6-14:30-ig; Hosszú távú
munkavégzés. Amennyiben
a hirdetés felkeltette érdeklő-
dését várjuk jelentkezését az
m.szabina@econext.hu cím-
re vagy érdeklődjön hétköz-
napokon 7-14 óra között a
06-30/287-1194-es telefon-
számon._____________________________

Káli-medencébe áprilistól
szeptemberig takarítónőt
és/vagy konyhai kisegítőt fel-
veszünk. Délelőtti műszakra.
Tel.: 60-70/381-0838_____________________________

Kővirág, Étel- Ital- Ágy keresi
új felszolgáló, pultos mun-
katársait. Ha csodaszép kör-
nyezetben, igényes ven-
dégkörrel, remek kollégák-
kal, menő fizetésért, költ-
ségtérítéses munkába já-
rással egész évben dolgoz-
nál, de nyáron is fontosak a
szabadnapok; Hajrá! Öné-
letrajzok, érdeklődés: kovi-
rag@kovirag.com/ +36-
20/973-9373_____________________________

Tapolcai építőipari cég rak-
táros munkatárs jelentkezését
várja. Egész éves állás, biztos
havi bérfizetés. Érd.: 06-
30/298-2339_____________________________

Révfülöpi étterembe éves ál-
lásra szakácsot, konyhai ki-
segítőt keresünk éves állásra.
Érd.: 06-70/428-1800_____________________________

Kőművest azonnali kezdéssel
felveszek. Bejelentve éves ál-
lásra. Tel.: 06-30/351-0544

ÁLLÁS -,

Értékesítőt felveszünk Szabó
Kerttechnika tapolcai üzletébe!
Feltételek: érettségi, felhasz-
nálói szintű számítógépes is-
meretek. Előny: műszaki vég-
zettség vagy tapasztalat. Át-
lagon felüli teljesítményará-
nyos bérezés! Jelentke-zés
fényképes szakmai önélet-
rajzzal: kereskedelem@
kerttechnika.hu_____________________________

Balatonfüredi panzióba ke-
resek takarítani szerető nyug-
díjas hölgyet. Bérezés meg-
egyezés szerint, teljes ellátást,
szállást, étkezést biztosítok.
Jelentkezni: 06-30/269-3919-
es telefonszámon._____________________________

Szobafestésben jártas kollé-
gát keresek éves állásra Ta-
polca és környékéről. Bérezés
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/466-3390_____________________________

Szent György-hegyi pincé-
szet borkezelésben jártas pin-
cei dolgozót és traktoros-sző-
lőmunkás dolgozót keres éves
állásra. Érd.: 06-30/226-8412_____________________________

Tapolcai OTP Ingatlanpont
irodába érettségivel, gépjár-
művel, jogosítvánnyal ren-
delkező kollégákat keresünk.
Érd.: 06-70/428-2823_____________________________

Felveszünk! Stimmel Kisáru-
ház Víz-Gáz-Fűtés szerelési
és Fürdőszoba üzlet felvesz
férfi dolgozót kereskedelmi
feladatok ellátására. Előnyt
jelent: precíz munkavégzés,
kereskedelmi gyakorlat, szá-
mítógépismeret, idegennyelv-
tudás, illetve víz-gáz-közpon-
tifűtés szerelési szakismeret.
Jelentkezni lehet a helen2@t-
online.hu e-mail címen vagy a
+36-30/947-0364-es tele-
fonszámon._____________________________

A badacsonyi Hotel Bonvino
keres kollégát az alábbi pozí-
cióba: értékesítési asszisz-
tens. Küldd el fényképes öné-
letrajzodat a marketing@ 
hotelbonvino.hu e-mail címre
2020. 02. 12-ig._____________________________

Kőművest keresek éves be-
jelentett állásra 8 órás mun-
karendben. Bér megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/582-0967_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz
egy dinamikus csapat tagja
lenni? Akkor jelentkezz! Hova
– Z-Szabó-Bau-hoz: Szakkép-
zett kőművesnek. Mit ígé-
rünk: éves állás, anyagi biz-
tonság. Ne tétovázz, jelent-
kezz! Érd.: H-P 7-16-ig 06-
30/249-4699, 87/777-007_____________________________

Badacsonytördemicre, bent-
lakással, gyakorlattal rendel-
kező személyt keresünk be-
tegápolási munkára. Risthaus
Éva. Tel.: 06-20/216-1757_____________________________

Szobák, apartmanok takarí-
tására keresünk hölgy mun-
katársakat szezonra illetve
éves állásra. Érd.: 06-20/534-
5737, 06-20/533-6116_____________________________

Szakképzett eladót felve-
szünk élelmiszerüzletbe. Érd.:
Tapolca, Alkotmány u. 11.
vagy tel.: 06-30/444-83-96_____________________________

Általános adminisztrátor,
adatrögzítő, irodai kisegítő
munkát keresek teljes mun-
kaidőben. Tel.: 06-70/533-
4680

Balatonfüredi panzióba ke-
resek takarítani szerető nyug-
díjas hölgyet. Bérezés meg-
egyezés szerint, teljes ellátást,
szállást, étkezést biztosítok.
Jelentkezni: 06-30/296-3919-
es telefonszámon._____________________________

Díszmadarak gondozására,
napi 2-3 órára tapolcai állat-
szerető hölgyet keresek. Tel.:
06-30/742-4972

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

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS-
ISKOLA. Tantermi es e-lear-
ning (online otthon végezhe-
tő) tanfolyamok! Beiratko-
zás: 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. 60 %,
VSM.GY. 44%, AKO: -, AKK:
227.100 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Angoloktatás és fordítás.
Egyéni és kétfős órák a hét
minden napján. A kezdőtől a
felső fokig. Nyelvvizsgára
felkészítés, korrepetálás, üz-
leti angol. Tel.: +36-20/513-
6989_____________________________

Autós gyakorlás jogosít-
vánnyal rendelkezők részére
megbízható, türelmes okta-
tóval. Kezdés és befejezés
otthonról vagy munkahelyről,
alkalmanként 2x50 perc 10
ezer Ft-ért. Érdeklődni a 06-
20/4874-586-os telefonszá-
mon._____________________________

Dajka, pedagógiai asszisz-
tens és gyógypedagógiai
asszisztens OKJ tanfolyam
indul Tapolcán részletfize-
téssel. Tel.: 06-30/6374083,
06-20/4237877. Eng.sz.: E-
000452/2014

REAL WEDDING SHOW. Csa-
li Szőlőbirtok Nemesvita
2020.03.22 Esküvőkiállítás új-
ragondolva - egy valódi pár es-
küvői főpróbájával. Jegyek
korlátozottan foglalhatók. Infó:
realweddingshow@gmail.com

Tapolcai 66/164/65 éves
asszony vagyok, társam ke-
resem legalább középfokú
végzettségű, nemdohányzó,
vékony testalkatú, hagyo-
mánytisztelő, kultúra- és
tánckedvelő, aktív férfi sze-
mélyében. Tel.: 06-30/5667-
718

PROGRAM

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN 
SZERDÁN 
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ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő 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. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisztán
3%-os közvetítési jutalékkal
foglalkozom 23 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetí-
tésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök ingatlanközvetítő 
Tapolcán felújítandó kb. 80
m2-es lakóterületű polgári ház
nagyon jó telekadottsággal,
611 m2-es területtel eladó.
Ir.ár: 12mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Lesenceistvánd zártkerti ré-
szén jó állapotú 1 szoba, kony-
ha, előkészítő, pince helyisé-
gekből álló panorámás hétvégi
ház eladó. Ir.ár: 6,2 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Szigligeten 6 szobahelyisé-
gek, 3 fürdőszobás tornácos
parasztház eladó panorámás,
2088 m2-es telekkel eladó.
Ir.ár: 35 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Tapolca központjában 2 szo-
bás, részben felújított, szige-
telt falú, ablakú társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 11,2 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Tapolca központjának köze-
lében részben felújított 1 egész
és 1 fél szobás földszinti tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 9
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújított, egyszobás
sorházi lakás jellegű önálló
fűtésű családi ház eladó. Ir.ár:
6,9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635

_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % köz-
vetítési díjért, 30 év ta-
pasztalatával, széles vevő-
körrel, a lehető legjobb ve-
vőt találjuk meg rá. Tel.:
+36-30/9477-270 Várom hí-
vását!_____________________________

Véndek-hegyen 2823 m3 te-
rületű, szőlő, gyümölcsös, la-
kóház pincével, padlással, jól
megközelíthető helyen eladó.
Villany van. Ir.ár: 4.600.000 Ft.
Tel.: 06-30/529-4215_____________________________

Balatongyörökön balatoni
örökpanorámás 1200 m2 bel-
területi ingatlan 40 m2-es
épülettel eladó. Beépíthető-
ség: 30 %. Víz, villany van,
csatorna, gáz a közelben. Ára:
19,8 mFt. Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Balatongyörök-Becehegyen
balatoni panorámás 40 m2-es
nyaraló 1068 m2 telekkel el-
adó. /zártkert, szőlő/ Ára: 20,9
mFt. Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Balatongyörök-Becehegyen
rálátással a Balatonra, 3 szin-
tes, téliesített nyaraló 2300
m2 telekkel eladó. Ár: 32,9
mFt. Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Eladó Badacsonylábdihegyen
egy 2 szintes, 80 m2-es, össz-
komfortos családi ház, telek
865 m2, van kút, dupla autó-
beálló, strand 2 percre. Ár: 37
mFt. Tel.: 06-30/307-9764

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

2011/11-es Mercedes A180
kevés kilométerrel eladó. 300-
400 ezer forint közötti diesel
autót beszámítok minimum
1 év műszakival. Tel.: 06-
20/3720-400

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

5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati ajtó-
val 250.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott kisipari kerti traktor
– Lada-motoros – 85.000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gyalult
deszkák, OSB lapok, stáflik,
szegélylécek, ajtók, ablakok,
folyamatosan kaphatók. Vál-
lalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok
gyártását. Tapolca, Gyulakeszi
út 585/18 hrsz. Tel: 87/510-
226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Kb. 150 m3 barna töltőföld el-
adó. Ui.: 1 raklap Leyer 25-ös
tégla és egy 12,5 m3-es vas-
tartály eladó. Érd.: 06-30/562-
7760_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fió-
kos, fagyasztóláda, ablakos
mosógép, szárítógép, centri-
fuga, forgótárcsás mosógép,
kombinált hűtőszekrény, elekt-
romos ágy eladó. Tel.: 06-
30/905-9367_____________________________

Vásárolnék minden típusú
Simsont, Schwalbe-t, Star-t,
üzemképtelent is, 250-es, 350-
es Jawa-t és egyéb régi mo-
torokat. Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék teljes hagyatékot,
fa teknőt, fa melencét, por-
celánokat, régi bádogedé-
nyeket és egyéb régi tárgya-
kat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg bútoro-
kat, régi bolti és gyógyszertári
bútorokat, festményeket, por-
celánokat, faliórákat, hagya-
tékból maradt tárgyakat. Tel.:
06-30/469-1461_____________________________

Építési törmelék és házalap-
ból kiásott föld ingyen elvihető
5-6 teherautó mennyiségben.
Tel.: 06-70/410-9537_____________________________

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

Gyári gyártmányú 100 l-es
pálinkafőző gázmelegítővel
kompletten eladó. Tel.: 06-
30/313-2070_____________________________

Oleo-Mac MH 175 RK Efco
MZ 2075 RK Bertolini 195 ro-
tációs kapa újszerű állapotban
eladó. Tel.: 06-30/313-2070_____________________________

30 db anyabirka eladó. Tel.:
06-70/6776-367_____________________________

Birkatrágya eladó. Tel.: 06-
30/330-5298_____________________________

Nemesgulácson fekete pulik
chippel, oltásokkal, könyvvel
költözés miatt ingyen elvihe-
tők. Tel.: 06-20/324-4093_____________________________

Burgonya és alma eladó Ta-
polcán a Halápi út 25-ben. Tel.:
06-20/413-5419

VEGYES oöl

Várvölgyi hegyen 3 szintes,
téliesített, műanyag nyílászá-
rós nyaraló, szép, gondozott
3020 m2 telekkel eladó. Fúrt
kút, fatároló, kocsibeálló, sok
gyümölcsfa, kevés szőlő. Ár:
16,9 mFt. Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Keszthely Kastélypark közeli
75 m2es felújítandó, gáz-cir-
kó + cserépkályha fűtéses
ház nagy telekkel /1896 m2/,
garázzsal eladó. Előnye, hogy
a meglévő épület tovább bő-
víthető, vagy másik építhető
rá! Ár: 25 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán a nyugati város-
részben 80 m2-es részben
felűjított ház pincével, ga-
rázzsal, 330 m2 kerttel eladó.
Külön fürdő, külön toalett, tá-
gas konyha-étkező. Ár: 25,9
mFt. Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Keresek lakható kis házat,
kapcsolódó nagy kerttel (min.
1/2 hektár), jó megközelíthe-
tőséggel. Víz, villany szüksé-
ges! Tel.: 06-30/172-4390_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épület-
korszerűsítés, hőkamerás vizs-
gálatok, napelemes rendsze-
rek tervezése. EURA MÉR-
NÖKIRODA Kft. 06-20/4067-
310_____________________________

Tapolca-Diszelben közmű-
vesített, bekerített 1340 m2-
es építési telek eladó. Ir.ár: 4,2
mFt. Tel.: 06-30/239-5986_____________________________

Zalahalápon családi ház el-
adó, melléképülettel, külön
telekkel, 4 szobás, 15,5 mFt.
Tel.: 06-30/9494-704_____________________________

Tapolcán a Kertvárosban, kö-
zel a belvároshoz felújítandó
vagy elbontandó parasztház
800 m2-es - nagy - telekkel el-
adó. A ház folytatásában 30
m2-es istálló és 40 m2-es új
tetővel felújított pajta áll. Az ud-
varon fúrt kút, sok gyümölcs-
fa, bio veteményeskert és kö-
zel 100 éves diófa áll. Minden
közmű bevezetve! Az épület to-
vább bővíthető! Ár: 18,9 mFt.
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

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

A Csobánc hegyen gyönyörű
panorámával eladó 1,4 ha
zártkerti terület, 33+18 m2-es
pince-présház + feldolgozó-
val, teljes felszereléssel. A
terület 70 %-ban gondozott jól
termő szőlő, a többi területen
80 db termő gyümölcsfa van.
Ár: 12 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

A Szent György-hegy lábánál
2,4 ha kiváló minőségű, jól ter-
mő, szakértelemmel gondo-
zott, minőségi szőlő terület.
Összetétel: 1,1 ha szürkebarát,
1,3 ha sauvignon blanc. Ár:
14,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

Válluson 75 m2-es, 2 szoba
+ nappalis felújított családi
ház egyedi gázfűtéssel, tölgy-
fa nyílászárókkal, 580 m2 tel-
ken, 10 m2-es kis kerti házzal
eladó. Ár: 27,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

Diszelben, Csobánc Hajagos
dűlőben 4800 m2 (3500 m2
szőlő) zártkerti panorámás te-
rület eladó 1 db 52 m2-es épü-
lettel (alul pince-présház, fe-
lül 27 m2-es szoba), ill. + 1 db
különálló pince épülettel, te-
rasszal. Ár: 9,4 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Nemesvitán 5111 m2 zárt-
kerti terület gyönyörű kilá-
tással, aszfaltozott út megkö-
zelítéssel, 68 m2-es, kétszin-
tes (pince-présház + lakó-
szint), jó állapotú, téglából
épített házzal, vezetékes vízzel,
villannyal, 800 m2 szőlővel el-
adó. Ár: 8,4 mFt. Tel: +36-
70/376-7820_____________________________

Balatoni panorámás nyaraló
eladó! Badacsony-Bada-
csonylábdihegyen, közvetlenül
a Római útnál panorámás,
közművekkel rendelkező 70
m2-es téglaépítésű nyaraló,
812 m2 belterületi telken, bő-
vítési lehetőséggel eladó. Ár:
34,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

Ingatlanok vétele, eladása
teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn belül.
Családi házakat és nyaraló-
kat keresünk Tapolcán és tá-
gabb körzetében, Balaton-
füredtől Hévízig, valamint
Budapesten. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Nemesvitán eladó egy új-
szerű, kiváló állapotú 100 m2-
es, egyszintes, összkomfortos
családi ház 560 m2, részben
Balatoni panorámás telken.
3 szoba + nappali, beépített
konyha, egyedi gáz fűtéssel,
rendezett kerttel. Ár: 34,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820  _____________________________

Nyirádon (falusi CSOK igé-
nyelhető!) eladó egy 140 m2-
es, kétszintes, összkomfor-
tos családi ház, kettő utcáról
is megközelíthető, akár 2 db
önálló építési telek kialakítá-
sára alkalmas 1.343 m2 bel-
területi telken. Ár: 13,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Eladó lakás Tapolcán a Május
1. utcában. Ir.ár: 16,2 mFt.
Tel.: 06-20/418-9997_____________________________

Tapolcán az Ady E. utcában
2 szoba + 2 félszobás, IV.
emeleti, légkondicionált, mű-
anyag nyílászárós lakás eladó.
Érd.: 06-70/428-2823_____________________________

Tapolcán a nyugati város-
részben 54 m2-es, műanyag
nyílászárós, távfűtéses, 4.
emeleti lakás eladó. Belváros
10 perc sétával elérhető. Kü-
lön fürdő, külön toalett. Jó ál-
lapot, kiváló befektetés, azon-
nal kiadható! Ár: 11 mFt. Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán a belvárosban 1.
emeleti, 52 m2-es, tégla, mű-
anyag nyílászárós, nagy er-
kélyes, egyedi mérős lakás el-
adó. Külön fürdő, külön toalett.
Minden 5 percen belül elér-
hető! Ár: 16,9 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Eladó Tapolcán a városköz-
pontban 1. emeleti, 52 m2-es,
2 szobás lakás, akár irodának
is. Érd.: 18 óra után 06-
30/698-7582

LAKÁS AC1Bdg

Tapolcán a belvároshoz na-
gyon közel igényesen felújított,
1. emeleti 64 m2-es tégla lakás
eladó. Tágas konyha-étkezővel,
nagy nappalival. Külön fürdő,
külön toalett. Ár: 21,5 mFt. Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Keszthelyen közel a belvá-
roshoz, 40 m2-es 3. emeleti
tégla, egyedi gáz-cirkó fűté-
ses, klímás lakás eladó. Kiváló
befektetés akár kiadásra, nya-
raltatásra. Ár: 20,9 mFt. Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Keszthely kedvelt nyugati ré-
szén igényesen felújított 61
m2-es 1 emeleti, erkélyes,
tágas amerikai konyha-étkező-
nappalis lakás újszerű álla-
potban eladó. Külön fürdő,
külön toalett. Ár: 28,5 mFt.
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

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

Eladó 59 m2-es, 4. emeleti, Y-
i lakás. Érd.: 06-70/235-0991,
06-20/243-8638_____________________________

Eladó Tapolcán a Juhász Gy.
u. 45. szám alatt egy második
emeleti, 42 m2-es lakás. Érd.:
06-30/836-1383_____________________________

Eladó Tapolca központjában
egy 4 lakásos társasházban 1.
emeleti, 59 m2-es lakás. 2008-
ban lett felújítva. Ár: 17,5
mFt. Tel.: 06-30/320-7013

Tapolcán, Kazinczy tér 13-
ban 9. emeleti, 2,5 szobás la-
kás kiadó. Érd.: 06-70/428-
2823_____________________________

Lakóparkban keresek 1 fő
részére hosszú távra kiadó
lakást! Nem dohányzó! Tel.:
06-30/318-1984

Tapolca belvárosában, az
APEH udvarban 50 m2-es üz-
lethelyiség (jelenleg bababolt)
2020. március hónaptól ha-
tározatlan időre bérbeadó.
Bérleti díj 75.000 Ft+rezsi, ka-
ució 2 hónap. Érd.: 06-30/515-
5280

Üzletek és autók feliratozá-
sa, reklám- és megállító
táblák, óriásplakát, 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 há-
zak, nyaralók külső-belső át-
alakítását, teljeskörű ügyin-
tézéssel, generálkivitelben.
Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása.
T.: 06-70/600-7729

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

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

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

_____________________________

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

Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és csõ-
törések mûszeres bemérése.
Vezetékek nyomvonalazása.
Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Kőműves munkákat válla-
lunk. Teljeskörű házfelújítást in-
gyenes helyszíni felméréssel.
Tel.: 06-30/447-0776_____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, aszta-
losmunkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST,
parkettázást, szõnyegezést,
padlószőnyegezést, hajópad-
lózást, lambériázást, linóle-
um fektetést vállalok Tapolcán
és környékén. T.: 06-30/972-
1622 Bors Tamás_____________________________

Energetikai tanúsítást válla-
lok gyors határidővel, kedve-
ző áron Tapolcán és környé-
kén. 06-30/956-7005_____________________________

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-
régi tetőszerkezetek, kiülők,
garázsok, előtetők, féltetők
építését, javítását és bádo-
gozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, áraján-
lat. Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.:
06-30/256-1677, 06-30/308-
1379_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés. Tel.:
06-30/6615-093 Szabó Nor-
bert

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartá-
sát, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-
5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, kölcsön-
zés, robogó alkatrészek, au-
tóalkatrészek megrendelés-
re. Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettá-
zás, PVC fektetés. Igény szerint
takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

Varrás! Meghízott – lefo-
gyott? Alakíttassa át ruháját,
bélés csere, cipzár csere, füg-
gönyszegés, nadrág felhajtás
azonnal. Tapolca, Keszthelyi
úton lévő MOL benzinkút mö-
gött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-
16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű
házfelújítás, burkolás, beto-
nozás, vakolás, kerítések,
támfalak építése, fa és fal kül-
ső és belső festése, bontás,
sitthordás. Ui.: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Meg-
bízható, tiszta munka számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és gáz-
bojlerek vízkőtelenítése, fű-
tés- és vízrendszerek karban-
tartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Kerti és házkörüli munkákra
keresek nyugdíjas férfi mun-
kaerőt. Tel.: 17 óra után 06-
70/570-5638

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggre-
gátort, beton vibrot, földfúrót,
bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, aszfaltvágót, fúrót,
vésõt és még sok mindent.
Érd.: Marton Gépkölcsönzõ Ta-
polca, József A. u. 12. T.: 06-
87/321-341, 06-30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alapanya-
gokból, igényes kivitelben - sa-
ját gyártás - megrendelhe-
tők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés
fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor
kőfaragó; Tapolca, Honvéd u.
3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Műanyag nyílászárók cseré-
je, redőnyök, reluxák, külön-
féle bel- és kültéri árnyékolók
beépítése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást,
kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöld-
hulladék elszállítást, sitt hordást
és sziklakertek építését. Nya-
ralók és panziók éves karban-
tartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt le-
rakás, konyhakész és méter-
fa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvo-
dák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Ösz-
szeszokott csapat, tiszta, kor-
rekt munka számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos,
modern bútor kárpitozása rö-
vid határidővel! Étkezőszé-
kek, fotelek, kanapék áthúzá-
sa. Nagy szövetválaszték! In-
gyenes felmérés! Ábrahám-
hegy, tel.: 06-30/906-7556

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. Tel.: 06-70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés, tér-
kő és házlábazat tisztítása
magasnyomású mosóval Ta-
polcán és környékén. Varga
Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás!
Szőlőmunkák, fűkaszálás, fűny-
írás és bozótirtás! Családi ház,
nyaraló kerti munkáit is vál-
laljuk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Épületgépészet, víz-gáz-fű-
tés-duguláselhárítás, javítás-
karbantartás-új rendszerek ki-
építése. Balogh Zsolt. Email:
balogh.zsolt0910@freema-
il.hu, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Favágás! Tűzifa összevágás,
fakivágás, gallyazás, darabo-
lás, visszavágás, tuják és sö-
vények formázása, gallyak el-
szállítása. Számlaképes, meg-
bízható munka! Kiss és Kar-
dos. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Bérelne? Opel Combo /2013/
zárt kishaszonjármű negyed,
fél, illetve egész napra bérbe-
adó. 2 m raktérhosszúság, 5
m3. Rugalmasság, gyorsa-
ság! Tel.: 06-30/354-8924_____________________________

Takarítást vállalok Tapolcán
és környékén magánházaknál,
heti rendszerességgel. Korrekt,
megbízható. T.: 06-70/632-1438_____________________________

A-Z-ig javítás, karbantartás
a villanykörtecserétől a
csapcsöpögésig. Tel.: 06-
30/2031-543_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron, csempézést, járólapo-
zást, kisebb burkolatjavítást is.
Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Ta-
polcán, Keszthelyen és von-
záskörzetükben. Hívásra
házhoz megyek. Tel.: 06-
30/467-4279_____________________________

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

Takarítást, valamint gyer-
mek- és idősfelügyeletet vál-
lalok. Keressenek bizalom-
mal. Tel.: 06-30/373-5063_____________________________

Régi lakóépület teljes felújí-
tására generálkivitelezőt, vagy
részvállalkozót (ács, kőmű-
ves, illetve társszakmák vál-
lalkozókat keresünk). Tel.: 06-
20/777-9031_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
TAPOLCA 06-20/563-6767

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

JÁRMÛ sYx

Kubota B 5001 kistraktor
összkerekes, talajmaróval,
Pannonia motoros kistraktor
teljesen felújítva, szalagfű-
rész élező automata, gyári, né-
met, hegesztő-vágó aparát,
láncfűrész élező, 380 V-os
sterimó felújítva eladó. Tel.:
06-20/232-6506_____________________________

Mélyhűtő szekrény, 4 fiókos,
Candy típus, 80 literes, nem
használt, júliusig jótállásos,
eladó! Ára: 30.000 Ft. Érd.:
06-30/500-2251_____________________________

Minőségi szürkebarát bor el-
adó a Szent György-hegyről.
Összesen 600 liter, akár egy-
ben is eladó 300 Ft/l. Szállítás
megoldható. Érd.: 06-70/601-
0090_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmo-
toros kerékpár, Atlas-Copco
(Cobra) benzinmotoros két-
kezes vésőkalapács, ELU kézi
téglavágó fűrész 45 cm-es
220 V-os, Makita, akkus üt-
vecsavarozó, hordozható ipa-
ri ventilátor 220 V, benzin és
dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LEig, Honda lapvib-
rátor, ágdarálókomposztáló
gép, benzinmotoros tologa-
tós és önjárós profi fűnyírók,
akkus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és ben-
zinmotoros fűszegély vágók,
betonkeverők 220/380 V, ben-
zinmotoros kézi fúrógép, me-
netorsós kuglihasító gép 6T
220 V, állítható csőmenetvá-
gó, Honda és Briggs motoros
kapálógépek, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, 5,5 mm-es lég-
puska új, CO patronos lég-
puska 4,5-5,5 mm-es, oxi-
génpalackok, új McKenzie
mtb. kerékpárok, Aprilia Ha-
bana chopper 50 cm3-es új-
szerű, kerti öszszecsukható
ruhaszárító eladó. T.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompresszor 5L, akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszí-
vók, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővá-
lyús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln profi CO he-
gesztők 150 A, MOM mű-
szerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220
V, Gardena elektromos kapá-
lógép, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, ter-
ménydaráló rostákkal 220Vos,
benzinmotoros sterimó, Wac-
ker-Honda döngölőbékák 50-
100 kg-os, kombinált gyalu-
gépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200
mmes, inverteres hegesztők új
140-160 A Avis, központi fű-
téshez 220 V-os szünetmentes
áramforrás, magassági lánc-
fűrészek és sövényvágók, kar-
dánhajtású szalagfűrész tűzi-
fához, kisméretű újszerű ka-
pálógépek, ipari szalámi sze-
letelő gép, kemping kerékpá-
rok, új profi elektromos robo-
gó eladó. Hibás vagy haszná-
laton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

1 db 23 hl úszófedeles mű-
anyag tartály, 1db 19 hl fa-
hordó még töltött, 1 db 15 hl
fahordó még töltött eladó.
Érd.: 06-20/374-4595

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcsés ágdarálók,
villanymotorok 220/380V, kézi
körfűrészek, mini gázoxigén-
hegesztő, JLO- Solo - Oleo
Mac-Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
Stihl fűrész, fűkasza, bozótirtó,
lombszívófúvó gépek, benzin-
motoros és elektromos sö-
vényvágók, Kärcher-Eurocle-
an-Wap hidegés melegvizes
profi sterimók 220/380V, ben-
zinmotoros és elektromos köny-
nyű hordozható vízszivatytyúk,
benzinés dízelmotoros aggre-
gátorok, akkutöltők 6-12-24 V-
os normál és bikázós, 16 funk-
ciós faipari barkácsgép, Stihl -
Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új komp-
reszszorok, Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás
megoldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép, asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hómarók,
benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros új, elektromos
lombszívó-fúvó, Stihl-Husq-
varna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, láncfűrészlánc élező,
Honda benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, benzinmotoros
és elektromos gyepszellőztetők,
Makita akkus gérvágó 24V-
os, Wacker benzinmotoros asz-
faltbetonvágó (vizes), diesel
hőlégbefúvó 15-25 KW, szeg-
és kapocsbelövő 5-15 cm le-
vegős, szárított paprika daráló,
kézi parkettázó fűrész 220V-os
új, karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fű-
rész 220V, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyí-
rótraktorhoz, maszszázsmat-
rac, Yamaha Mint újszerű ro-
bogó eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Terra rotációs kapához váltva
forgató eke, 1 db kultivátor, 1
pár gyári kerék eladó. Tel.: 06-
70/670-1251

_____________________________

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű tölgy-
fa-melléktermék tűzifa kony-
hakészen, kiszállítva eladó.
Kis kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/520-0466

TŰZIFA )

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

AEG és Elektrolux automata
mosógép, újszerű Hajdu cent-
rifuga, étkezőasztal 4 db kár-
pitos székkel, Gorenje mikro
digites újszerű állapotban el-
adó. Tel.: 06-30/405-4552

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátiba, Ka-
polcsra, Szigligetre, Talián-
dörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyom-
da Kft. 8300 Tapolca, Bat-
sányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Kertépítő cég keres kertepi-
tési és fenntartási munkákhoz
férfi munkavállalót. Kőműves
és kertész végzettség előnyt
jelent. Bérezés megegyezés
szerint. Érd.: 06-70/778-9456_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő se-
gédmunkást foglalkoztatnék.
Saját autó szükséges, józan
életvitel. Bér megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70/391-8147_____________________________

Gyártó férfi munkatársakat
keresünk! Pályakezdők je-
lentkezését is várjuk! Tapolcai
lemezmegmunkáló cég gyár-
tó munkatársakat keres, azon-
nali kezdéssel. Munkavégzés
helye: Tapolca. Amit kíná-
lunk: Versenyképes bérezés; 1
műszakos munkarend; Beje-
lentett 8 órás állás; Munkaidő:
H-P-ig 6-14:30-ig; Hosszú távú
munkavégzés. Amennyiben
a hirdetés felkeltette érdeklő-
dését várjuk jelentkezését az
m.szabina@econext.hu cím-
re vagy érdeklődjön hétköz-
napokon 7-14 óra között a
06-30/287-1194-es telefon-
számon._____________________________

Káli-medencébe áprilistól
szeptemberig takarítónőt
és/vagy konyhai kisegítőt fel-
veszünk. Délelőtti műszakra.
Tel.: 60-70/381-0838_____________________________

Kővirág, Étel- Ital- Ágy keresi
új felszolgáló, pultos mun-
katársait. Ha csodaszép kör-
nyezetben, igényes ven-
dégkörrel, remek kollégák-
kal, menő fizetésért, költ-
ségtérítéses munkába já-
rással egész évben dolgoz-
nál, de nyáron is fontosak a
szabadnapok; Hajrá! Öné-
letrajzok, érdeklődés: kovi-
rag@kovirag.com/ +36-
20/973-9373_____________________________

Tapolcai építőipari cég rak-
táros munkatárs jelentkezését
várja. Egész éves állás, biztos
havi bérfizetés. Érd.: 06-
30/298-2339_____________________________

Révfülöpi étterembe éves ál-
lásra szakácsot, konyhai ki-
segítőt keresünk éves állásra.
Érd.: 06-70/428-1800_____________________________

Kőművest azonnali kezdéssel
felveszek. Bejelentve éves ál-
lásra. Tel.: 06-30/351-0544

ÁLLÁS -,

Értékesítőt felveszünk Szabó
Kerttechnika tapolcai üzletébe!
Feltételek: érettségi, felhasz-
nálói szintű számítógépes is-
meretek. Előny: műszaki vég-
zettség vagy tapasztalat. Át-
lagon felüli teljesítményará-
nyos bérezés! Jelentke-zés
fényképes szakmai önélet-
rajzzal: kereskedelem@
kerttechnika.hu_____________________________

Balatonfüredi panzióba ke-
resek takarítani szerető nyug-
díjas hölgyet. Bérezés meg-
egyezés szerint, teljes ellátást,
szállást, étkezést biztosítok.
Jelentkezni: 06-30/269-3919-
es telefonszámon._____________________________

Szobafestésben jártas kollé-
gát keresek éves állásra Ta-
polca és környékéről. Bérezés
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/466-3390_____________________________

Szent György-hegyi pincé-
szet borkezelésben jártas pin-
cei dolgozót és traktoros-sző-
lőmunkás dolgozót keres éves
állásra. Érd.: 06-30/226-8412_____________________________

Tapolcai OTP Ingatlanpont
irodába érettségivel, gépjár-
művel, jogosítvánnyal ren-
delkező kollégákat keresünk.
Érd.: 06-70/428-2823_____________________________

Felveszünk! Stimmel Kisáru-
ház Víz-Gáz-Fűtés szerelési
és Fürdőszoba üzlet felvesz
férfi dolgozót kereskedelmi
feladatok ellátására. Előnyt
jelent: precíz munkavégzés,
kereskedelmi gyakorlat, szá-
mítógépismeret, idegennyelv-
tudás, illetve víz-gáz-közpon-
tifűtés szerelési szakismeret.
Jelentkezni lehet a helen2@t-
online.hu e-mail címen vagy a
+36-30/947-0364-es tele-
fonszámon._____________________________

A badacsonyi Hotel Bonvino
keres kollégát az alábbi pozí-
cióba: értékesítési asszisz-
tens. Küldd el fényképes öné-
letrajzodat a marketing@ 
hotelbonvino.hu e-mail címre
2020. 02. 12-ig._____________________________

Kőművest keresek éves be-
jelentett állásra 8 órás mun-
karendben. Bér megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/582-0967_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz
egy dinamikus csapat tagja
lenni? Akkor jelentkezz! Hova
– Z-Szabó-Bau-hoz: Szakkép-
zett kőművesnek. Mit ígé-
rünk: éves állás, anyagi biz-
tonság. Ne tétovázz, jelent-
kezz! Érd.: H-P 7-16-ig 06-
30/249-4699, 87/777-007_____________________________

Badacsonytördemicre, bent-
lakással, gyakorlattal rendel-
kező személyt keresünk be-
tegápolási munkára. Risthaus
Éva. Tel.: 06-20/216-1757_____________________________

Szobák, apartmanok takarí-
tására keresünk hölgy mun-
katársakat szezonra illetve
éves állásra. Érd.: 06-20/534-
5737, 06-20/533-6116_____________________________

Szakképzett eladót felve-
szünk élelmiszerüzletbe. Érd.:
Tapolca, Alkotmány u. 11.
vagy tel.: 06-30/444-83-96_____________________________

Általános adminisztrátor,
adatrögzítő, irodai kisegítő
munkát keresek teljes mun-
kaidőben. Tel.: 06-70/533-
4680

Balatonfüredi panzióba ke-
resek takarítani szerető nyug-
díjas hölgyet. Bérezés meg-
egyezés szerint, teljes ellátást,
szállást, étkezést biztosítok.
Jelentkezni: 06-30/296-3919-
es telefonszámon._____________________________

Díszmadarak gondozására,
napi 2-3 órára tapolcai állat-
szerető hölgyet keresek. Tel.:
06-30/742-4972

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

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS-
ISKOLA. Tantermi es e-lear-
ning (online otthon végezhe-
tő) tanfolyamok! Beiratko-
zás: 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. 60 %,
VSM.GY. 44%, AKO: -, AKK:
227.100 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Angoloktatás és fordítás.
Egyéni és kétfős órák a hét
minden napján. A kezdőtől a
felső fokig. Nyelvvizsgára
felkészítés, korrepetálás, üz-
leti angol. Tel.: +36-20/513-
6989_____________________________

Autós gyakorlás jogosít-
vánnyal rendelkezők részére
megbízható, türelmes okta-
tóval. Kezdés és befejezés
otthonról vagy munkahelyről,
alkalmanként 2x50 perc 10
ezer Ft-ért. Érdeklődni a 06-
20/4874-586-os telefonszá-
mon._____________________________

Dajka, pedagógiai asszisz-
tens és gyógypedagógiai
asszisztens OKJ tanfolyam
indul Tapolcán részletfize-
téssel. Tel.: 06-30/6374083,
06-20/4237877. Eng.sz.: E-
000452/2014

REAL WEDDING SHOW. Csa-
li Szőlőbirtok Nemesvita
2020.03.22 Esküvőkiállítás új-
ragondolva - egy valódi pár es-
küvői főpróbájával. Jegyek
korlátozottan foglalhatók. Infó:
realweddingshow@gmail.com

Tapolcai 66/164/65 éves
asszony vagyok, társam ke-
resem legalább középfokú
végzettségű, nemdohányzó,
vékony testalkatú, hagyo-
mánytisztelő, kultúra- és
tánckedvelő, aktív férfi sze-
mélyében. Tel.: 06-30/5667-
718

PROGRAM

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVI. évf./5.   2020. február 8.

, 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

Nyirádi székhelyű, szigetelőanyag gyártással
foglalkozó cég gyakorlattal rendelkező

kollégát keres
folyamatos munkarendbe.

VILLANYSZERELŐ MŰSZERÉSZ

Jelentkezni lehet Kapa György kollégánknál
Tel.: 06-30/402-57-99 telefonszámon.

H U N G A R Y K F T.

Szigeti Ernő
06-30/887-5284
Tapolca, Gyulakeszi u. 585/3

ASZTALOS MUNKÁK
SCHREINERARBEITEN

Kolibri Ételbár
TAPOLCA, Deák Ferenc u. 6.

Telefon: 06-30/238-8254
TE + ÉNTE + ÉN

Ünnepelje nálunk a Valentin napot és
párjával egymeghívjuk pohár pezsgőre.
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C:

Legényfogó leves, Tűzdelt szarvassült erdei gombamártással és
szalvéta gombóccal + Szerelem desszert

Eperkrémleves, Roston sült csirkemell, birsalmamártással és
rösztivel + Szerelem desszert

Eperkrémleves, Dióbundában sült kecskesajt,
édesburgonyával és lilahagymalekvárral + Szerelem desszert

Asztalfoglalásról érdeklődjön személyesen a
ELŐRE FOGLALÁSNÁL (személyesen) KEDVEZMÉNY!

Kolibri Étteremben!
10%

Mert akit , meglepjük!szeretünk

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

TŰZIFA AKCIÓ
AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL

2020. január 3-tól a készlet erejéig.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS RENDELÉS:
Uzsai Erdészeti Igazgatóság • Cím: 8321 Uzsa, Erdésztelep 19.

Telefon: 06-87/536-023 • E-mail: uzsa@bp-erdo.hu
A feltüntetett árak az áfát és a szállítási költséget tartalmazzák.

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

CSER vagy AKÁC vagy GYERTYÁN VÁLOGATOTT TŰZIFA
(2 méteres hosszban) 5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
132 080 Ft helyett most 122 555 Ft

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
151 130 Ft helyett most 144 780 Ft
Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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A balatongyöröki
Hotel Panoráma

munkatársat keres
KONYHAI
KISEGÍTŐ
munkakörbe.

Jelentkezés:
info@hotelpanorama.hu

e-mail címen vagy
06-30/552-1632
telefonszámon

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!
Időpont egyeztetésre hívj minket, vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

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

vagy keress fel minket személyesen:
manatwork@manatwork.hu

Veszprém, Ady. E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál

Kezdő alapbérek 180-203.000 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)

Tapolca közelébe
2 műszakos munkarendbe
összeszerelő munkatársakat

CNC gépkezelőket

targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat,

alapbér: 1.100-1.265 Ft/óra

alapbér: 1.500 Ft/óra

Veszprémbe 2, 3 és folyamatos
műszakrendbe

Betanított munkakörökbe
operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,

8 vagy 12 órás munkarendbe
SMT operátorokat

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Mayo Chix
Megújult Divatüzlet

Tapolca: Lipóti pékség mellett

Új Ruhák is érkeztek!

KabátokKabátok

DzsekikDzsekik
-40%-40%

MEGÚJULT MAYO CHIX DIVATÜZLET

Még tart a NAGY AKCIÓ:
Kabátok -40%, dzsekik-40%, ruhák-40%!!!

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

„Mert ami MAYO, az holnap is JÓ!”

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.)

Február 14-én sok szép új Ruha érkezik!

Nem csak a vékony csajoké a világ…
Közkívánatra nagyméretű ruhák is érkeznek!!

Jelentkezni lehet a helen2@t-online.hu e-mail címen
vagy a +36-30/947-0364-es telefonszámon.

Felveszünk!
Stimmel Kisáruház

Víz-Gáz-Fűtés szerelési és Fürdőszoba üzlet
felvesz férfi dolgozót kereskedelmi feladatok ellátására.

Előnyt jelent: precíz munkavégzés, kereskedelmi
gyakorlat, számítógépismeret, idegennyelv-tudás,
illetve víz-gáz-központifűtés szerelési szakismeret.

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

VASVÁRI OPTIKA

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

Referencia munkákkal rendelkezünk.
Rendszeres takarítás akár napi vagy heti

rendszerességgel Tapolca és 50 km-es körzetében,
alkalmi takarítások felújítás után, rendezvény

után vagy egyéb nagy takarítások.
A takarításokat tapasztalt takarítókkal vállaljuk,

akár bio vegyszerekkel is.

Érdeklődni: 06/70/627-1993

Cégeknek irodák, üzlethelyiségek és
társasházak rendszeres és alkalmi

takarítását vállaljuk áfás számlával.

Zalahalápon, Csavária Kft. központi irodájába
adminisztratív munkakör betöltésére

munkatársat keres.
Feladatok:

bérszámfejtés, pénzügyi feladatok intézése, adatrögzítés,
dokumentumok rendezése, e-mailek, telefonok kezelése,

kapcsolattartás a munkatársakkal.

Elvárás:
középfokú végzettség, internet és Microsoft Office magabiztos

használata, talpraesettség, önálló munkavégzés.

Előnyt jelent:
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,

angol/német nyelvtudás.

Jelentkezés: csavaria@csavaria.hu,
06 87/510-393 elérhetőségeken.

DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
Tapolcán, a Stark Patika épületében,

időpont egyeztetés telefonon:
06-20/960-01-78

DR. TAKÁCS EMERENCIA
belgyógyász-diabetológus

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

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

� Előzd meg az éveket!
�

�

�

Gondolkodj előre és kezdj el
az arcoddal foglalkozni időben!
Természetes feszesítés kizárólag
a Grácia Beauty Centerben!
Kezdd nálunk a 2020-as évedet!

HIFU GOLD MOST 40% kedvezménnyel
és ajándék bőrállapot felméréssel!

Foglalj időpontot! www.gracia-beauty-center.hu
06-30/318-1984

�MINDEN SMINK TETOVÁLÁS
50% AKCIÓVAL VEHETŐ IGÉNYBE!!!

ÚJ!

FEBRUÁRI AKCIÓK A GRÁCIÁBAN

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

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

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

(a Borudvar bejáratánál
balra az emeleten, Katedra mellett).

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Sertés csontnélküli karaj
Sertéslapocka
Sertés császárvég

Pápai sütőkolbász
Pápai véreshurka-májashurka
Pápai nyári turista
Pápai Esterházy sonka
Pápai juhbeles virsli
Pápai gépsonka
Pápai húspogácsa 1 kg csom.

Üzletünkbe húseladó és eladó-pénztáros
munkatársat felveszünk!

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 02. 06 - 2020. 02. 19.

1.590 Ft/kg
1.350 Ft/kg

850 Ft/kg

1.690 Ft/kg
1.090 Ft/kg
2.350 Ft/kg
2.390 Ft/kg
2.050 Ft/kg
2.290 Ft/kg
1.490 Ft/kg

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ÁLTALÁNOS
KARBANTARTÓ

Jelentkezés:
Tóth Ferenc Műszaki Csoport Vezető

Tel.: 06-30/516-80-64, email:
muszak@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi munkakör

betöltésére:

Vízvezetékszerelő,
épületgépész képesítéssel

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

KONYHALÁNY
Jelentkezés

Kordik Norbert konyhafőnöknél
Tel.: 06-87/513-129, email:

chef@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi munkakör

betöltésére:

hidegkonyha gyakorlattal
rendelkező

(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
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ

SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

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

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Alkalmi és báli ruhákAlkalmi és báli ruhák
Alakformáló

harisnyák
széles

választékban
és méretben!

Alakformáló
harisnyák

széles
választékban
és méretben!

Borítéktáskák 30% kedvezménnyel!Borítéktáskák 30% kedvezménnyel!
Az akció 2020. január 31-ig érvényes!

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

VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉGEK
INGYENES BUSZJÁRATOK TAPOLCÁRÓL!

CSOMAGOLÓ
Alapbér: br. 195.000 Ft + Cafeteria: br. 25.900 Ft

Műszakpótlék: 15-50% + bónuszok
+36 20 282 35 70

SZENZOR-ÖSSZESZERELŐ
Kereset: nettó 175.000 Ft-tól

+36 20 240 54 49

Irodai munkatársat keresünk
adminisztrátori munkára.

Tel.: 06-30/9394-047

Tevékenységi körök:
számlázás, könyvelési anyag

előkészítése, bérszámfejtési és
könyvelési tapasztalat előny.

MINŐSÉGI

AKÁCFA KARÓK

KERÍTÉS ELEMEK
ÉS

KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!!!

ZALAHALÁPI VAGY SÁSKAI
TELEPHELYÜNKÖN RENDELHETŐ:

• tetszőleges méretben

a paradicsom karótól

a gerendáig,

• gyártói áron,

• akár kiszállítással!

Árajánlatért és egyedi
igényével keressen minket
az alábbi elérhetőségeken.

Za-Sa Kft.
Zalahaláp, Petőfi tér 3.

www.zasa.hu
+36 (20) 532-97-75
+36 (87) 413-102

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Ihász Zsolt
E-mail:

ihaszasztalos@gmail.com

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

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

kft.nyomda

Tapolca, Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644, 06-20/980-8059Batsányi u. 1.
knyomda@kolcseynyomda.hu, hirozon@kolcseynyomda.hu

• Ú
K
B
D
M
K
Ü
J
N
P
S
P
C
C

E

jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

Cégtá
blá

k

Reklám-

dekorá
ciók

készít
ése
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