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Elege van a bizonytalan munkahelyekből,
szeretne egy folyamatosan növekvő,

stabil 100%-ig magyar tulajdonú
cégnél dolgozni?

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek
gyártásával foglalkozó DGA Kft. munkatársakat keres

az alábbi munkakörökbe:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye: NEMESGULÁCS
Csatlakozzon hozzánk!

Részletekről érdeklődjön a
+36-70/199-8662 telefonszámon!

• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)
+ teljesítménnyel arányos bónusz + havi cafetéria

• 8 órás munkavégzés, hétfőtől péntekig
(1 vagy 2 műszakban)

• Túlóra lehetőség, havi elszámolással és kifizetéssel az Mt. szerinti
pótlékokkal

• Bejelentett munkaviszony (saját állomány), határozatlan
idejű szerződés

• Ingyenes szállás vagy bejárás támogatása

• HEGESZTŐ
• LAKATOS

Jelentkezzen hozzánk, mi megbecsüljük
szakembereinket!

CSÜTÖRTÖKI BADACSONYI
TORKOSKODÁS

Idén is lesz Torkos Csütörtök
a badacsonyi Halászkertben!

2020. február 27-én, csütörtökön minden
étlapunkon szereplő a’la carte étel árából

50% kedvezményt biztosítunk.
A kedvezmény az italok fogyasztására és a déli menüre, valamint

a nem helyben fogyasztott (elviteles) ételekre nem érvényes.

Asztalfoglalás szükséges!
Tel.: +36-87/531-008, +36-87/531-009

E-mail: halaszkert@t-online.hu

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2020. február 19. 13 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(szerda)

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
élelmiszeripari csomagolókat,

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

T: 87/413-090

Tapolca, Deák F. u. 7. áruházzal szembenTapolca, Deák F. u. 7. áruházzal szemben

Még az idén!
LÁTÁSVIZSGÁLAT

Sőt, még ebben a hónapban!

LÁTÁSVIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE

SZEMÜVEG NAPSZEMÜVEG

, 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./6.   2020. február 15.

, 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

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.

A
z 

ak
ci

ó 
20

20
. 0

2.
 2

9-
ig

 é
rv

én
ye

s.

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit

TAVALYI ÁRON!

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

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

Orbán József e.v.
Gyulakeszi, Kossuth u. 64.
(Telephely volt TSZ major)

Tel.: 06-30/9394-084

Cser, tölgy, bükk, gyertyán hasított tűzifa

Akác hasított tűzifa

Házhoz szállított tűzifa 2 m-es

2.900 Ft/q (10 q ~ 1 m3)

3.800 Ft/q (10 q ~ 1,3 m3)

24.000 Ft/m3
(helyszínen fizetendő)

Tűzifa áresés!

EUTR azonosító: AA 5829 880

RAKTÁROS - ÉPÍTŐIPAR

KÉRDEZZ VAGY JELENTKEZZ: 06-30/298-2339, hr@szlbau.hu

Önállóan, precízen dolgozó, megbízható,
gyakorlatias gondolkodású raktáros kollégát

keresünk csapatunkba.
Munkakör betöltőjének főbb feladatai:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Raktári áruk, eszközök tételes átvétele, kiadása, rakodása;
Raktári- és telephelyi rend, tisztaság fenntartása
(anyagok, eszközök, gépek, gépjárművek);
Anyag, eszköz kiadások és bevételezések dokumentálása, papír alapon és
elektronikus módon is;
Telephelyi karbantartási feladatok ellátása

„B” kategóriás jogosítvány
Minimum középfokú végzettség (szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi)
Építőiparban szerzett anyagismeret
Számítógép felhasználói ismeret

Hasonló területen szerzett raktározási tapasztalat

(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.

é é á
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kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi 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.

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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Tapolcán a Kölcsey Nyomda Kft-be
érettségivel és számítógépes

ismeretekkel rendelkező
NŐI VAGY FÉRFI MUNKATÁRSAT

KERESÜNK!

Érdeklődni személyesen
(Tapolca, Batsányi u. 1.)

vagy az alábbi telefonszámon:
06-20/980-8059

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.

MASSZŐR
Jelentkezés

Somogyi Veronika
Wellness Vezetőnél

Tel.: 06-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet

az alábbi munkakör
betöltésére:

Fémmentes cirkon és porcelán hidak, koronák –
Implantációra is. Fogsorok. Kombinált, esztétikus megoldások.

CAD/CAM, Lézerszinter.

Rák Károly – Kurkó Áron • Tapolca 06-20/9567-394
Fogtechnikus tanulót felveszünk.

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Valentin Nap alkalmából
február 14-15-16-án

mindenből,
amiben a piros

szín megtalálható!

-20%
Valentin Nap alkalmából

február 14-15-16-án

mindenből,
amiben a piros

szín megtalálható!

-20%

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

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

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

GÉPI
FÖLDMUNKA

06-30/780-1304

Alap ásást,
tereprendezést,

útkészítést,
tuskózást

rövid határidővel
vállalunk.

NYITVATARTÁS: H-P: 8-12, 13-17 Szo.: 8-12

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

Tel.: 06-30/3777-079

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA
• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

Kutyaruhák
kaphatók!
Kutyaruhák
kaphatók!

Royal Canin tápok akcióban!
Royal Canin tápok akcióban!

ÚJRA ELÉRHETŐ!
FOGYASSZA ÖN ÉS CSALÁDJA RENDSZERESEN

A FLAVON TERMÉKEKET ÉS ÍGY ÉLJEN
AZ 50 %-OS ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS, ÉRDEKLŐDNI:
TEL.: +36-70/376-7820

Stimmel Festék- és Építőanyag Áruház
1 főt általános kereskedelmi feladatok ellátására,

1 fő raktáros munkatársat keres.

Jelentkezni telefonon: +36-30/947-0364
vagy emailben: stimmelfestek@gmail.com

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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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.

Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

A Répa Rozi Csárda pizzériájába
keresünk ,

és .
Gyakorlat és idegennyelv tudás előny.

Magas kereseti lehetőség!
2 nap munka, 2 nap szabad.

FELSZOLGÁLÓ PULTOS
HÖLGYEKET PIZZAFUTÁROKAT

Tel.: 06-30/444-6777

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



-35%
Angol tölgy

7mm/31
2.390

1.7501.750
Ft/m2Ft/m2 8 31mm/

Szolid
tölgy

2.690

1.9501.950
Ft/m2Ft/m2

8 32mm/

Vintage
tölgy

2.990

2.2502.250
Ft/m2Ft/m2

Tapolca, Halápi út 31/b.

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

06-87/412-09706-87/412-097

LAMINÁLT PADLÓLAMINÁLT PADLÓ
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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, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 23 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő 
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
Sümegen kitűnő állapotú hét-
végi házak, borospince, teljes
borászati felszereléssel, gé-
pekkel, 2 hektár kimagaslóan
gondozott cabernet sauvig-
non, kékfrankos, szürkebarát,
olaszrizling fajtájú szőlőültet-
vényekkel eladó. Ir.ár: 25 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!_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

Keresek Tapolca környékén,
Szigligeten, Lesencei falvak-
ban, Balatonedericsen háza-
kat, nyaralókat, pincéket, föld-
területet vonyarcvashegyi in-
gatlaniroda részére. Tel.: 06-
30/2937-988

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

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

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_____________________________

Sörhűtő, porcelán, kettő csa-
pos, hűtő aparáttal 55.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/288-
7047, 06-30/560-4946_____________________________

Gyalu- és fűrészgép (kombi-
nált) 380 V-os, 2200 W-os, áll-
vánnyal 65.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06-30/288-7047, 06-
30/560-4946_____________________________

Kóstolja meg 18 ország kávé-
és teakülönlegességeit. Lá-
togasson el weboldalunkra:
www.kavefarm.hu. Korosz-
tálytól függetlenül, kereset-
kiegészítési lehetőség, juta-
lékos rendszerben. Tel.: 06-
70/285-3583 Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!_____________________________

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_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hó-
marók, vizesvágók 200-250
mm, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó), hidraulikus táp-
egység 300 bar/380 V, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, le-
vegős szerszámok, tányércsi-
szoló 350 mm 380V, festékés
habarcskeverők, benzin és dí-
zel oldalkihajtásos állómoto-
rok 2-9 LE-ig, falhoronymaró,
optikai távolságmérő, optikai
szintező, profi szintezőállvány,
Honda és Briggs motoros ka-
pálógépek Hilti-Fein-Bosch-
Makita gipszkartoncsavarozók,
gőzölős tapéta eltávolító gép,
kapocs- és szögbelövő gép
220V, Hilti 12V-os fúrócsava-
rozó, Hilti-Bosch akkus fúróvéső
kalapács 36V, Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűrészek,
Echo egykezes profi motorfű-
rész, Makita akkus szegélyvá-
gó, 5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgászcsón-
aknak eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Újra elérhető! Fogyassza Ön és
családja rendszeresen a FLA-
VON termékeket és így éljen az
50 %-os árkedvezménnyel!
Részletes tájékoztatás, érdek-
lődni tel.: +36-70/376-7820_____________________________

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

Nemesvitán eladó családi
ház, 3 szoba, előszoba, kony-
ha, WC, fürdőszoba, tetőtér
beépítve, pince, a telek 300
m2. Ir.ár: 17,5 mFt. Tel.: 06-
30/385-3284_____________________________

Véndek-hegyen 2823 m2 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_____________________________

Eladná ingatlanát? Hívjon,
24 órán belül személyesen
felkeressük! Gyorsan, a leg-
jobb áron eladjuk! 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_____________________________

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_____________________________

A Csobánc hegyen 4800 m2
zártkerti terület (3800 m2 sző-
lő), 1 db 35 m2-es pince-
présházzal, +  1 db különálló
52 m2-es kétszintes (pince-
présház és lakószoba) ház-
zal, nagyon szép panorámával
eladó. Ár: 9,4 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

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

A Káli-medencében, Kékkú-
ton eladó egy 2004-ben épült,
a kettő szinten összesen 95
m2-es, 3 szobás, kiváló álla-
potú ház, 5031 m2 zártkerti,
fás, parkos telken. Ár: 35,8
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_____________________________

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

Balatongyörök-Becehegyen
eladó egy aszfaltos útról meg-
közelíthető, 100 m2-es, két-
szintes panorámás, 1999-ben
épített téglaépítésű, cserép-
tetős, nyaraló vízzel, villannyal,
(gáz a telek előtt)  terasszal,
garázzsal, kis medencével,
gyümölcsfákkal, kerttel 600
m2 területen. Ár: 29,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Nemesvitán eladó egy új-
szerű, kiváló állapotú, egy-
szintes, összkomfortos, 3 szo-
ba + nappalis egyedi gázfű-
téses családi ház 560 m2-es
telken beépített konyhával.
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_____________________________

Csabrendeken kiváló állapo-
tú 408 m2 hasznos alapterü-
letű, 6 szobás családi ház +
berendezett étterem, pizzéria
1705 m2 szép kerttel, kerthe-
lyiséggel, fedett medencével,
jacuzzival, téli kerttel, 2 ga-
rázzsal eladó. Az ingatlan ki-
válóan alkalmas panziónak
is! Ár: 68 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820  _____________________________

Badacsonytördemic Kotyor-
dűlőn gyönyörű kilátással 1,25
ha 2002-es telepítésű kiváló
minőségű kékfrankos szőlő-
terület eladó, vezetékes vízzel,
ipari árammal, kis gazdasági
épülettel. 300 m2 földalatti
pince építhető, illetve 1% be-
építhetőség. Ár: 15 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

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_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában
egy 1. emeleti, 1+1 szobás,
erkélyes, jó állapotú lakás. A
különálló fürdőszobával és
WC-vel rendelkező lakásban a
műanyag nyílászárók redőny-
nyel és szúnyoghálóval sze-
reltek. A fűtés egyedi mérős
távfűtéses, a melegvíz saját
villanybojlerrel működik. Par-
kolás közvetlenül az épület
előtt lehetséges. Üzlet, posta,
iskola, buszmegálló 100 m-en
belül, gyógyszertár, óvoda
200 m-en belül. Tel.: 06-
20/221-3983_____________________________

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

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

KIADÓ
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Kiadó Tapolcán a belvárosban
egy 75 m2-es, 2+1 tágas la-
kás. Az ingatlan szép állapo-
tú, parkolás az udvarban. Ka-
ució: 3 havi bérleti díj. A lakás
üres, berendezést igényel.
Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Tapolcán a Dobó-lakótelepen
egy nagy szoba bútorozottan
kiadó. Tel.: 06-70/586-8734_____________________________

Tapolcán keresek kisebb al-
bérletet saját részre, 1 főre.
Kérem, hívjon a +36-20/294-
6121 számon._____________________________

Tapolcán március 1-től szoba
kiadó dolgozó férfi részére.
Tel.: 06-30/5456-440_____________________________

Tapolcán szoba kiadó dolgo-
zó fiatal férfi részére. Tel.: 06-
20/410-9376_____________________________

Albérletet keresek Tapolcán
és környékén 2 fő részére. Tel.:
06-30/9718-846

Kiadó Tapolcán a volt Kinizsi
Bank épülete. Az alapterület
118 m2, melyhez további he-
lyiségek (garázs, tároló) is
bérelhető. Kiválóan haszno-
sítható üzlethelyiségnek, iro-
dának. Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Keszthelyen, frekventált he-
lyen 4 db önálló bejárattal
rendelkező, 173 m2-es igé-
nyesen kialakított, összkom-
fortos üzlethelyiség  eladó. Vi-
szonylag kis átalakítással akár
4 lakássá is alakítható. Az in-
gatlanhoz 5 db utcafronti és 5
db  udvari parkoló is tartozik.
Ár: 65 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

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 ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

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

SZOLGÁLTATÁS

ÜZLETHELYISÉG

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

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  _____________________________

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_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobili-
zeres autókulcsok másolása,
kulcsházak, távirányítók, ka-
punyitó távirányítók, kés-,
húsdaráló kés- és metszőol-
lóélezés. Tapolca, Sütő A. u. 3.
T.: 06-20/9855-898

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, ke-
rítések, kocsi beállók, térbur-
kolatok építését vállalja építő-
ipari 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_____________________________

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_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot,
földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõrop-
pantót, gyeplazítót, aszfalt-
vágót, fúrót, vésõt és még sok
mindent. Érd.: Marton
Gépkölcsönzõ Tapolca, Jó-
zsef 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

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_____________________________

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, számlaké-
pesen. 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_____________________________

Favágás! Tűzifa összevágás,
fakivágás, gallyazás, darabolás,
ágdarálás, visszavágás, tuják
és sövények formázása, gallyak
elszállítása. Számlaképes, meg-
bízható munka! Kiss és Kardos.
Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Víz, gáz, központifűtés-szere-
lést vállalunk. Új építésű és fel-
újítás alatt álló családi/társas-
házak teljeskörű gépészeti
munkáit. Tel.: 06-30/379-8551

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@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Kőműves munkák, burkolás,
ház karbantartás. Érd.: 06-
20/961-8195_____________________________

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

Háztartási gépek márka-
szervize! Garanciális és kész-
pénzes javítás, klímatelepí-
tés, szerviz. Új gépek kiszál-
lítása, beüzemelése Tapolca
5.000 Ft-tól. Szabó Gábor
háztartási gépszerelő. T.: 06-
20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása,
alpintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Horváth Sándor ker-
tész, fakitermelő. T.: 06-
70/229-6598_____________________________

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, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Eladó Mercedes Benz CDI
200-as típusú személygép-
kocsi, 2008-as évjáratú, meg-
kímélt, garázsban tartott! Érd.:
06-30/415-3980_____________________________

Robogó Derbi „Piaggo Fly” 50
2T kitűnő, újszerű állapotban,
2013-as, eladó. Tel.: 06-
30/405-4552

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

5x6 m-es fém tetőszerkezet
lábakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati aj-
tóval 270.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott Renault Twingo 1.2
94-es évjáratú bontott alkat-
részei eladók. 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_____________________________

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

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

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx

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_____________________________

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_____________________________

Elektromos kerékpárok, új
benzinmotoros kúpos fahasító
gép, körfűrész, akkus flex 24V,
oszlopos fúró benzinmtoros-
gép 220V, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátor 75-100 kg,
Vibromax 1300 diesel lapvib-
rátor 130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, hordozható kismé-
retű cserépkályha, Stihl – Husq-
varna- Jonsered benzinmotoros
sövényvágók, Fein fémvágó
fűrész új, térkőroppantó új, ak-
kus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új,
Schul, Diana, LG, Slavia lég-
puskák, Honda aggregátor 2-
6,5 KW/220V, hordozható kis-
méretű áramfejlesztők, új tás-
kakompresszorok, Makita ak-
kus kocsiporszívó, akkus lép-
csőjáró molnárkocsi, asztali
körfűrészek, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csem-
pevágók, csendes ágdaráló
220V eladó – és még ok min-
den más, amire önnek szük-
sége lehet, érdeklődjön! Csere
is lehetséges. Hibás kisgép
akkuk javítása! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

_____________________________

Profi fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husqvarna
fűkaszák, fémvágó szalagfűré-
szek, ELU gérvágó-körfűrész
átfordítható asztallal, Vaillant át-
folyós vízmelegítős gázbojler új-
szerű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló sza-
lagcsiszoló 70 cm-es szalag-
hosszal 220 V, légkompresz-
szorok 4 L-től 200 Lig különböző
teljesítménnyel ipari kivitelben
is, benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, Hilti-
Spit-Makita-Bosch-Metabo fú-
róvésőkalapács SDS MAX,
kétkezes vésőkalapács-bontó-
kalapács 220Vos új, ütvefúró,
fúrógép, gipszkarton csavaro-
zó, profi akkus fúrók, felsőma-
rók, hegesztőtrafó 220/380V
190 A, kisés nagyflexek, sza-
lagrezgőekcenter csiszolók,
asztali kettős és vizes köszörűk,
benzinés dízelmotoros aggre-
gátorok, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevá-
gók, karos fémdaraboló
380/220Vos, Hilti-Bosch-Ma-
kita-Metabo szerszámgép do-
bozok eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

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

Takarmány zab, valamint lu-
cerna- és szalmabála eladó.
Tel.: 06-30/900-27-11

_____________________________

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! Garantáltan száraz
építkezésből megmaradt fe-
nyődeszkák konyhakész álla-
potban eladók. 7.000 Ft/m3.
Érd.: 06-30/455-9006

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

Tapolcán a Kölcsey Nyomda
Kft-be érettségivel és szá-
mítógépes ismeretekkel ren-
delkező női vagy férfi mun-
katársat keresünk! Érdek-
lődni személyesen (Tapolca,
Batsányi u. 1.) vagy az aláb-
bi telefonszámon: 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_____________________________

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

Értékesítő-árufeltöltő kollégát
keresünk a Bicsérdi Áruházakba
Tapolcán. Tel.: 06-30/93-94-200

ÁLLÁS -,

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

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_____________________________

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._____________________________

Kőművest és segédmunkást
éves állásra, bejelentett mun-
kahelyre felveszünk. Szabad-
ság, munkaruha biztosított.
Bér megegyezés szerint. Tel.:
06-30/455-9006_____________________________

Szigeteléshez értő szoba-
festőt alkalmaznék éves ál-
lásra tapolcai telephellyel.
Tel.: 06-30/9933-953_____________________________

A Szigligeti Alkotóház kertész
munkatársat keres éves fog-
lalkoztatással. Szakirányú vég-
zettség vagy szakmai tapasz-
talat előnyt jelent. Önéletrajzot
a szigliget@alkotomuveszet.hu
címre kérjük küldeni._____________________________

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

Megváltozott munkaképességű
60 éves férfi ipartelepek, telep-
helyek karbantartását, őrzését,
gondozását alkalmazottként vál-
lalná. Tel.: 06-20/249-4212_____________________________

Kertépítési munkákra szak-,
illetve segédmunkaerőt ke-
resünk Tapolca és Sümeg
vonzáskörzetéből. Nyugdíja-
sokat is szívesen alkalma-
zunk. Tel.: 06-30/9296-009

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

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

Zalahalápon, Csavária Kft.
központi irodájába admi-
nisztratív munkakör betölté-
sére munkatársat keres. Fel-
adatok: bérszámfejtés, pénz-
ügyi feladatok intézése, adat-
rögzítés, dokumentumok ren-
dezése, e-mailek, telefonok
kezelése, kapcsolattartás a
munkatársakkal. Elvárás: kö-
zépfokú végzettség, internet
és Microsoft Office magabiz-
tos használata, talpraesettség,
önálló munkavégzés. Előnyt
jelent: hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat, angol/né-
met nyelvtudás. Jelentkezés:
csavaria@csavaria.hu, 06-
87/510-393 elérhetőségeken._____________________________

Idős hölgy nyugdíjas asszonyt
keres csak felügyeletre Bada-
csonytomajra nappalra 10-15 h-
ig. Tel.: 15-18 óráig 87/702-022_____________________________

Idős hölgy nyugdíjas asszonyt
keres csak felügyeletre Ba-
dacsonytomajra éjszakára,
este 7-től reggel 7-ig. Tel.:
15-18 óráig 87/702-022_____________________________

Ács, tetőfedő szakmunkást, il-
letve segédmunkást azonna-
li kezdéssel felveszek. Tel.:
06-20/453-2967_____________________________

Stimmel Festék- és Építőanyag
Áruház 1 főt általános keres-
kedelmi feladatok ellátására, 1
fő raktáros munkatársat keres.
Jelentkezni telefonon: +36-
30/947-0364 vagy email-ben:
stimmelfestek@gmail.com_____________________________

Szakembert keresünk! Dina-
mikusan fejlődő vállalkozásunk
sürgősen szakembert keres. Aki
jártas mind a lakatos, mind a vil-
lanyszerelési munkafolyama-
tokban. Teljes, illetve részmun-
kaidőben. Érd.: 06-70/367-7236_____________________________

Élelmiszerboltba szakképzett
eladót felveszünk. Érd.: Ta-
polca, Alkotmány u. 11. Tel.:
06-30/444-8396_____________________________

Tapolcán a Dream Team Ét-
terembe éves állásra konyhai
kisegítőt keresünk. Érd.: 06-
30/901-9849_____________________________

Tapolcai munkatársat felve-
szünk pékségünkbe 4 órás
munkaidőre. Hajnal 4 órai kez-
déssel. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: 
krisztina.zsikla@gmail.com

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

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS-
ISKOLA. Tantermi es e-lear-
ning (online otthon végezhe-
tő) tanfolyamok! Beiratkozás:
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_____________________________

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_____________________________

Német korrepetitort keresek
nyolcadikos-kilencedikes tanu-
ló mellé. Heti egy alkalom (nyá-
ron is). Tel.: 06-30/630-3831_____________________________

Angol oktatás, korrepetálás,
nyelvvizsgára felkészítés, min-
den korosztálynak, délelőtt,
délután, 25 éves gyakorlattal
korrekt áron. Rugalmas idő-
beosztással. Középfokú tan-
erővel. Tel.: 06-30/4436-922

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

181/95 51 éves, átlagos külsejű
férfi keresi káros szenvedé-
lyektől mentes, sportos, nem
molett hölgy társát komoly kap-
csolatra. Fényképes levelet a 
legyaparom169@freemail.hu
címre._____________________________

Derűs, jóindulatú, igaz, lelki-
ismeretes, ráérő, kedves ba-
rátnőt keres 69  éves férfi. Tel.:
06-30/5065-352
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Tapolca, Halápi út 31/b.

SZŐNYEG, LAMINÁLT PADLÓ, FÜGGÖNY, KARNIS, TAPÉTAPVC, VINYL
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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, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 23 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő 
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
Sümegen kitűnő állapotú hét-
végi házak, borospince, teljes
borászati felszereléssel, gé-
pekkel, 2 hektár kimagaslóan
gondozott cabernet sauvig-
non, kékfrankos, szürkebarát,
olaszrizling fajtájú szőlőültet-
vényekkel eladó. Ir.ár: 25 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!_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

Keresek Tapolca környékén,
Szigligeten, Lesencei falvak-
ban, Balatonedericsen háza-
kat, nyaralókat, pincéket, föld-
területet vonyarcvashegyi in-
gatlaniroda részére. Tel.: 06-
30/2937-988

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

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

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_____________________________

Sörhűtő, porcelán, kettő csa-
pos, hűtő aparáttal 55.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/288-
7047, 06-30/560-4946_____________________________

Gyalu- és fűrészgép (kombi-
nált) 380 V-os, 2200 W-os, áll-
vánnyal 65.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 06-30/288-7047, 06-
30/560-4946_____________________________

Kóstolja meg 18 ország kávé-
és teakülönlegességeit. Lá-
togasson el weboldalunkra:
www.kavefarm.hu. Korosz-
tálytól függetlenül, kereset-
kiegészítési lehetőség, juta-
lékos rendszerben. Tel.: 06-
70/285-3583 Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!_____________________________

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_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hó-
marók, vizesvágók 200-250
mm, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó), hidraulikus táp-
egység 300 bar/380 V, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, le-
vegős szerszámok, tányércsi-
szoló 350 mm 380V, festékés
habarcskeverők, benzin és dí-
zel oldalkihajtásos állómoto-
rok 2-9 LE-ig, falhoronymaró,
optikai távolságmérő, optikai
szintező, profi szintezőállvány,
Honda és Briggs motoros ka-
pálógépek Hilti-Fein-Bosch-
Makita gipszkartoncsavarozók,
gőzölős tapéta eltávolító gép,
kapocs- és szögbelövő gép
220V, Hilti 12V-os fúrócsava-
rozó, Hilti-Bosch akkus fúróvéső
kalapács 36V, Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűrészek,
Echo egykezes profi motorfű-
rész, Makita akkus szegélyvá-
gó, 5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgászcsón-
aknak eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Újra elérhető! Fogyassza Ön és
családja rendszeresen a FLA-
VON termékeket és így éljen az
50 %-os árkedvezménnyel!
Részletes tájékoztatás, érdek-
lődni tel.: +36-70/376-7820_____________________________

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

Nemesvitán eladó családi
ház, 3 szoba, előszoba, kony-
ha, WC, fürdőszoba, tetőtér
beépítve, pince, a telek 300
m2. Ir.ár: 17,5 mFt. Tel.: 06-
30/385-3284_____________________________

Véndek-hegyen 2823 m2 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_____________________________

Eladná ingatlanát? Hívjon,
24 órán belül személyesen
felkeressük! Gyorsan, a leg-
jobb áron eladjuk! 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_____________________________

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_____________________________

A Csobánc hegyen 4800 m2
zártkerti terület (3800 m2 sző-
lő), 1 db 35 m2-es pince-
présházzal, +  1 db különálló
52 m2-es kétszintes (pince-
présház és lakószoba) ház-
zal, nagyon szép panorámával
eladó. Ár: 9,4 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

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

A Káli-medencében, Kékkú-
ton eladó egy 2004-ben épült,
a kettő szinten összesen 95
m2-es, 3 szobás, kiváló álla-
potú ház, 5031 m2 zártkerti,
fás, parkos telken. Ár: 35,8
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_____________________________

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

Balatongyörök-Becehegyen
eladó egy aszfaltos útról meg-
közelíthető, 100 m2-es, két-
szintes panorámás, 1999-ben
épített téglaépítésű, cserép-
tetős, nyaraló vízzel, villannyal,
(gáz a telek előtt)  terasszal,
garázzsal, kis medencével,
gyümölcsfákkal, kerttel 600
m2 területen. Ár: 29,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Nemesvitán eladó egy új-
szerű, kiváló állapotú, egy-
szintes, összkomfortos, 3 szo-
ba + nappalis egyedi gázfű-
téses családi ház 560 m2-es
telken beépített konyhával.
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_____________________________

Csabrendeken kiváló állapo-
tú 408 m2 hasznos alapterü-
letű, 6 szobás családi ház +
berendezett étterem, pizzéria
1705 m2 szép kerttel, kerthe-
lyiséggel, fedett medencével,
jacuzzival, téli kerttel, 2 ga-
rázzsal eladó. Az ingatlan ki-
válóan alkalmas panziónak
is! Ár: 68 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820  _____________________________

Badacsonytördemic Kotyor-
dűlőn gyönyörű kilátással 1,25
ha 2002-es telepítésű kiváló
minőségű kékfrankos szőlő-
terület eladó, vezetékes vízzel,
ipari árammal, kis gazdasági
épülettel. 300 m2 földalatti
pince építhető, illetve 1% be-
építhetőség. Ár: 15 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

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_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában
egy 1. emeleti, 1+1 szobás,
erkélyes, jó állapotú lakás. A
különálló fürdőszobával és
WC-vel rendelkező lakásban a
műanyag nyílászárók redőny-
nyel és szúnyoghálóval sze-
reltek. A fűtés egyedi mérős
távfűtéses, a melegvíz saját
villanybojlerrel működik. Par-
kolás közvetlenül az épület
előtt lehetséges. Üzlet, posta,
iskola, buszmegálló 100 m-en
belül, gyógyszertár, óvoda
200 m-en belül. Tel.: 06-
20/221-3983_____________________________

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

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

KIADÓ
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Kiadó Tapolcán a belvárosban
egy 75 m2-es, 2+1 tágas la-
kás. Az ingatlan szép állapo-
tú, parkolás az udvarban. Ka-
ució: 3 havi bérleti díj. A lakás
üres, berendezést igényel.
Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Tapolcán a Dobó-lakótelepen
egy nagy szoba bútorozottan
kiadó. Tel.: 06-70/586-8734_____________________________

Tapolcán keresek kisebb al-
bérletet saját részre, 1 főre.
Kérem, hívjon a +36-20/294-
6121 számon._____________________________

Tapolcán március 1-től szoba
kiadó dolgozó férfi részére.
Tel.: 06-30/5456-440_____________________________

Tapolcán szoba kiadó dolgo-
zó fiatal férfi részére. Tel.: 06-
20/410-9376_____________________________

Albérletet keresek Tapolcán
és környékén 2 fő részére. Tel.:
06-30/9718-846

Kiadó Tapolcán a volt Kinizsi
Bank épülete. Az alapterület
118 m2, melyhez további he-
lyiségek (garázs, tároló) is
bérelhető. Kiválóan haszno-
sítható üzlethelyiségnek, iro-
dának. Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Keszthelyen, frekventált he-
lyen 4 db önálló bejárattal
rendelkező, 173 m2-es igé-
nyesen kialakított, összkom-
fortos üzlethelyiség  eladó. Vi-
szonylag kis átalakítással akár
4 lakássá is alakítható. Az in-
gatlanhoz 5 db utcafronti és 5
db  udvari parkoló is tartozik.
Ár: 65 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

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 ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

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

SZOLGÁLTATÁS

ÜZLETHELYISÉG

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

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  _____________________________

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_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobili-
zeres autókulcsok másolása,
kulcsházak, távirányítók, ka-
punyitó távirányítók, kés-,
húsdaráló kés- és metszőol-
lóélezés. Tapolca, Sütő A. u. 3.
T.: 06-20/9855-898

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, ke-
rítések, kocsi beállók, térbur-
kolatok építését vállalja építő-
ipari 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_____________________________

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_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot,
földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõrop-
pantót, gyeplazítót, aszfalt-
vágót, fúrót, vésõt és még sok
mindent. Érd.: Marton
Gépkölcsönzõ Tapolca, Jó-
zsef 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

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_____________________________

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, számlaké-
pesen. 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_____________________________

Favágás! Tűzifa összevágás,
fakivágás, gallyazás, darabolás,
ágdarálás, visszavágás, tuják
és sövények formázása, gallyak
elszállítása. Számlaképes, meg-
bízható munka! Kiss és Kardos.
Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Víz, gáz, központifűtés-szere-
lést vállalunk. Új építésű és fel-
újítás alatt álló családi/társas-
házak teljeskörű gépészeti
munkáit. Tel.: 06-30/379-8551

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@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Kőműves munkák, burkolás,
ház karbantartás. Érd.: 06-
20/961-8195_____________________________

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

Háztartási gépek márka-
szervize! Garanciális és kész-
pénzes javítás, klímatelepí-
tés, szerviz. Új gépek kiszál-
lítása, beüzemelése Tapolca
5.000 Ft-tól. Szabó Gábor
háztartási gépszerelő. T.: 06-
20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása,
alpintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Horváth Sándor ker-
tész, fakitermelő. T.: 06-
70/229-6598_____________________________

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, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Eladó Mercedes Benz CDI
200-as típusú személygép-
kocsi, 2008-as évjáratú, meg-
kímélt, garázsban tartott! Érd.:
06-30/415-3980_____________________________

Robogó Derbi „Piaggo Fly” 50
2T kitűnő, újszerű állapotban,
2013-as, eladó. Tel.: 06-
30/405-4552

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

5x6 m-es fém tetőszerkezet
lábakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati aj-
tóval 270.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott Renault Twingo 1.2
94-es évjáratú bontott alkat-
részei eladók. 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_____________________________

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

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

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx

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_____________________________

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_____________________________

Elektromos kerékpárok, új
benzinmotoros kúpos fahasító
gép, körfűrész, akkus flex 24V,
oszlopos fúró benzinmtoros-
gép 220V, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátor 75-100 kg,
Vibromax 1300 diesel lapvib-
rátor 130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, hordozható kismé-
retű cserépkályha, Stihl – Husq-
varna- Jonsered benzinmotoros
sövényvágók, Fein fémvágó
fűrész új, térkőroppantó új, ak-
kus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új,
Schul, Diana, LG, Slavia lég-
puskák, Honda aggregátor 2-
6,5 KW/220V, hordozható kis-
méretű áramfejlesztők, új tás-
kakompresszorok, Makita ak-
kus kocsiporszívó, akkus lép-
csőjáró molnárkocsi, asztali
körfűrészek, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csem-
pevágók, csendes ágdaráló
220V eladó – és még ok min-
den más, amire önnek szük-
sége lehet, érdeklődjön! Csere
is lehetséges. Hibás kisgép
akkuk javítása! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

_____________________________

Profi fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husqvarna
fűkaszák, fémvágó szalagfűré-
szek, ELU gérvágó-körfűrész
átfordítható asztallal, Vaillant át-
folyós vízmelegítős gázbojler új-
szerű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló sza-
lagcsiszoló 70 cm-es szalag-
hosszal 220 V, légkompresz-
szorok 4 L-től 200 Lig különböző
teljesítménnyel ipari kivitelben
is, benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, Hilti-
Spit-Makita-Bosch-Metabo fú-
róvésőkalapács SDS MAX,
kétkezes vésőkalapács-bontó-
kalapács 220Vos új, ütvefúró,
fúrógép, gipszkarton csavaro-
zó, profi akkus fúrók, felsőma-
rók, hegesztőtrafó 220/380V
190 A, kisés nagyflexek, sza-
lagrezgőekcenter csiszolók,
asztali kettős és vizes köszörűk,
benzinés dízelmotoros aggre-
gátorok, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevá-
gók, karos fémdaraboló
380/220Vos, Hilti-Bosch-Ma-
kita-Metabo szerszámgép do-
bozok eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

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

Takarmány zab, valamint lu-
cerna- és szalmabála eladó.
Tel.: 06-30/900-27-11

_____________________________

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! Garantáltan száraz
építkezésből megmaradt fe-
nyődeszkák konyhakész álla-
potban eladók. 7.000 Ft/m3.
Érd.: 06-30/455-9006

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

Tapolcán a Kölcsey Nyomda
Kft-be érettségivel és szá-
mítógépes ismeretekkel ren-
delkező női vagy férfi mun-
katársat keresünk! Érdek-
lődni személyesen (Tapolca,
Batsányi u. 1.) vagy az aláb-
bi telefonszámon: 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_____________________________

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

Értékesítő-árufeltöltő kollégát
keresünk a Bicsérdi Áruházakba
Tapolcán. Tel.: 06-30/93-94-200

ÁLLÁS -,

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

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_____________________________

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._____________________________

Kőművest és segédmunkást
éves állásra, bejelentett mun-
kahelyre felveszünk. Szabad-
ság, munkaruha biztosított.
Bér megegyezés szerint. Tel.:
06-30/455-9006_____________________________

Szigeteléshez értő szoba-
festőt alkalmaznék éves ál-
lásra tapolcai telephellyel.
Tel.: 06-30/9933-953_____________________________

A Szigligeti Alkotóház kertész
munkatársat keres éves fog-
lalkoztatással. Szakirányú vég-
zettség vagy szakmai tapasz-
talat előnyt jelent. Önéletrajzot
a szigliget@alkotomuveszet.hu
címre kérjük küldeni._____________________________

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

Megváltozott munkaképességű
60 éves férfi ipartelepek, telep-
helyek karbantartását, őrzését,
gondozását alkalmazottként vál-
lalná. Tel.: 06-20/249-4212_____________________________

Kertépítési munkákra szak-,
illetve segédmunkaerőt ke-
resünk Tapolca és Sümeg
vonzáskörzetéből. Nyugdíja-
sokat is szívesen alkalma-
zunk. Tel.: 06-30/9296-009

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

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

Zalahalápon, Csavária Kft.
központi irodájába admi-
nisztratív munkakör betölté-
sére munkatársat keres. Fel-
adatok: bérszámfejtés, pénz-
ügyi feladatok intézése, adat-
rögzítés, dokumentumok ren-
dezése, e-mailek, telefonok
kezelése, kapcsolattartás a
munkatársakkal. Elvárás: kö-
zépfokú végzettség, internet
és Microsoft Office magabiz-
tos használata, talpraesettség,
önálló munkavégzés. Előnyt
jelent: hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat, angol/né-
met nyelvtudás. Jelentkezés:
csavaria@csavaria.hu, 06-
87/510-393 elérhetőségeken._____________________________

Idős hölgy nyugdíjas asszonyt
keres csak felügyeletre Bada-
csonytomajra nappalra 10-15 h-
ig. Tel.: 15-18 óráig 87/702-022_____________________________

Idős hölgy nyugdíjas asszonyt
keres csak felügyeletre Ba-
dacsonytomajra éjszakára,
este 7-től reggel 7-ig. Tel.:
15-18 óráig 87/702-022_____________________________

Ács, tetőfedő szakmunkást, il-
letve segédmunkást azonna-
li kezdéssel felveszek. Tel.:
06-20/453-2967_____________________________

Stimmel Festék- és Építőanyag
Áruház 1 főt általános keres-
kedelmi feladatok ellátására, 1
fő raktáros munkatársat keres.
Jelentkezni telefonon: +36-
30/947-0364 vagy email-ben:
stimmelfestek@gmail.com_____________________________

Szakembert keresünk! Dina-
mikusan fejlődő vállalkozásunk
sürgősen szakembert keres. Aki
jártas mind a lakatos, mind a vil-
lanyszerelési munkafolyama-
tokban. Teljes, illetve részmun-
kaidőben. Érd.: 06-70/367-7236_____________________________

Élelmiszerboltba szakképzett
eladót felveszünk. Érd.: Ta-
polca, Alkotmány u. 11. Tel.:
06-30/444-8396_____________________________

Tapolcán a Dream Team Ét-
terembe éves állásra konyhai
kisegítőt keresünk. Érd.: 06-
30/901-9849_____________________________

Tapolcai munkatársat felve-
szünk pékségünkbe 4 órás
munkaidőre. Hajnal 4 órai kez-
déssel. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: 
krisztina.zsikla@gmail.com

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

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS-
ISKOLA. Tantermi es e-lear-
ning (online otthon végezhe-
tő) tanfolyamok! Beiratkozás:
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_____________________________

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_____________________________

Német korrepetitort keresek
nyolcadikos-kilencedikes tanu-
ló mellé. Heti egy alkalom (nyá-
ron is). Tel.: 06-30/630-3831_____________________________

Angol oktatás, korrepetálás,
nyelvvizsgára felkészítés, min-
den korosztálynak, délelőtt,
délután, 25 éves gyakorlattal
korrekt áron. Rugalmas idő-
beosztással. Középfokú tan-
erővel. Tel.: 06-30/4436-922

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

181/95 51 éves, átlagos külsejű
férfi keresi káros szenvedé-
lyektől mentes, sportos, nem
molett hölgy társát komoly kap-
csolatra. Fényképes levelet a 
legyaparom169@freemail.hu
címre._____________________________

Derűs, jóindulatú, igaz, lelki-
ismeretes, ráérő, kedves ba-
rátnőt keres 69  éves férfi. Tel.:
06-30/5065-352

OKTATÁS

PROGRAM

TÁRSKERESÉS

KÖZLEMÉNY

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!

Elege van a bizonytalan munkahelyekből,
szeretne egy folyamatosan növekvő,

stabil 100%-ig magyar tulajdonú
cégnél dolgozni?

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek
gyártásával foglalkozó DGA Kft. munkatársakat keres

az alábbi munkakörökbe:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye: NEMESGULÁCS
Csatlakozzon hozzánk!

Részletekről érdeklődjön a
+36-70/199-8662 telefonszámon!

• Órabér (munkakörönként és tapasztalat szerint eltérő)
+ teljesítménnyel arányos bónusz + havi cafetéria

• 8 órás munkavégzés, hétfőtől péntekig
(1 vagy 2 műszakban)

• Túlóra lehetőség, havi elszámolással és kifizetéssel az Mt. szerinti
pótlékokkal

• Bejelentett munkaviszony (saját állomány), határozatlan
idejű szerződés

• Ingyenes szállás vagy bejárás támogatása

• HEGESZTŐ
• LAKATOS

Jelentkezzen hozzánk, mi megbecsüljük
szakembereinket!

CSÜTÖRTÖKI BADACSONYI
TORKOSKODÁS

Idén is lesz Torkos Csütörtök
a badacsonyi Halászkertben!

2020. február 27-én, csütörtökön minden
étlapunkon szereplő a’la carte étel árából

50% kedvezményt biztosítunk.
A kedvezmény az italok fogyasztására és a déli menüre, valamint

a nem helyben fogyasztott (elviteles) ételekre nem érvényes.

Asztalfoglalás szükséges!
Tel.: +36-87/531-008, +36-87/531-009

E-mail: halaszkert@t-online.hu

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2020. február 19. 13 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(szerda)

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
élelmiszeripari csomagolókat,

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

T: 87/413-090

Tapolca, Deák F. u. 7. áruházzal szembenTapolca, Deák F. u. 7. áruházzal szemben

Még az idén!
LÁTÁSVIZSGÁLAT

Sőt, még ebben a hónapban!

LÁTÁSVIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE

SZEMÜVEG NAPSZEMÜVEG

, 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./6.   2020. február 15.

, 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

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit

TAVALYI ÁRON!

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

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

Orbán József e.v.
Gyulakeszi, Kossuth u. 64.
(Telephely volt TSZ major)

Tel.: 06-30/9394-084

Cser, tölgy, bükk, gyertyán hasított tűzifa

Akác hasított tűzifa

Házhoz szállított tűzifa 2 m-es

2.900 Ft/q (10 q ~ 1 m3)

3.800 Ft/q (10 q ~ 1,3 m3)

24.000 Ft/m3
(helyszínen fizetendő)

Tűzifa áresés!

EUTR azonosító: AA 5829 880

RAKTÁROS - ÉPÍTŐIPAR

KÉRDEZZ VAGY JELENTKEZZ: 06-30/298-2339, hr@szlbau.hu

Önállóan, precízen dolgozó, megbízható,
gyakorlatias gondolkodású raktáros kollégát

keresünk csapatunkba.
Munkakör betöltőjének főbb feladatai:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Raktári áruk, eszközök tételes átvétele, kiadása, rakodása;
Raktári- és telephelyi rend, tisztaság fenntartása
(anyagok, eszközök, gépek, gépjárművek);
Anyag, eszköz kiadások és bevételezések dokumentálása, papír alapon és
elektronikus módon is;
Telephelyi karbantartási feladatok ellátása

„B” kategóriás jogosítvány
Minimum középfokú végzettség (szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi)
Építőiparban szerzett anyagismeret
Számítógép felhasználói ismeret

Hasonló területen szerzett raktározási tapasztalat

(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.

é é á
ó

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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Tapolcán a Kölcsey Nyomda Kft-be
érettségivel és számítógépes

ismeretekkel rendelkező
NŐI VAGY FÉRFI MUNKATÁRSAT

KERESÜNK!

Érdeklődni személyesen
(Tapolca, Batsányi u. 1.)

vagy az alábbi telefonszámon:
06-20/980-8059

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.

MASSZŐR
Jelentkezés

Somogyi Veronika
Wellness Vezetőnél

Tel.: 06-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet

az alábbi munkakör
betöltésére:

Fémmentes cirkon és porcelán hidak, koronák –
Implantációra is. Fogsorok. Kombinált, esztétikus megoldások.

CAD/CAM, Lézerszinter.

Rák Károly – Kurkó Áron • Tapolca 06-20/9567-394
Fogtechnikus tanulót felveszünk.

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Valentin Nap alkalmából
február 14-15-16-án

mindenből,
amiben a piros

szín megtalálható!

-20%
Valentin Nap alkalmából

február 14-15-16-án

mindenből,
amiben a piros

szín megtalálható!

-20%

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

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

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

GÉPI
FÖLDMUNKA

06-30/780-1304

Alap ásást,
tereprendezést,

útkészítést,
tuskózást

rövid határidővel
vállalunk.

NYITVATARTÁS: H-P: 8-12, 13-17 Szo.: 8-12

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

Tel.: 06-30/3777-079

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA
• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

Kutyaruhák
kaphatók!
Kutyaruhák
kaphatók!

Royal Canin tápok akcióban!
Royal Canin tápok akcióban!

ÚJRA ELÉRHETŐ!
FOGYASSZA ÖN ÉS CSALÁDJA RENDSZERESEN

A FLAVON TERMÉKEKET ÉS ÍGY ÉLJEN
AZ 50 %-OS ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS, ÉRDEKLŐDNI:
TEL.: +36-70/376-7820

Stimmel Festék- és Építőanyag Áruház
1 főt általános kereskedelmi feladatok ellátására,

1 fő raktáros munkatársat keres.

Jelentkezni telefonon: +36-30/947-0364
vagy emailben: stimmelfestek@gmail.com

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

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.

Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

A Répa Rozi Csárda pizzériájába
keresünk ,

és .
Gyakorlat és idegennyelv tudás előny.

Magas kereseti lehetőség!
2 nap munka, 2 nap szabad.

FELSZOLGÁLÓ PULTOS
HÖLGYEKET PIZZAFUTÁROKAT

Tel.: 06-30/444-6777

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
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