
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!

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

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./7.   2020. február 22.

, 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

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

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Tapolcán,
a Stark Patika
épületében,

időpont egyeztetés
telefonon:

06-20/960-01-78
DR. TAKÁCS EMERENCIA
belgyógyász-diabetológus

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 25. 10 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(kedd)

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

Veszprémbe 2, 3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

összeszerelő munkatársakat

CNC gépkezelőket

targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat,

alapbér: nettó 1.100-1.265 Ft/óra

alapbér: bruttó 1.500 Ft/óra

Nemesvámosra
közepesen nehéz fizikai munkára

élelmiszeripari csomagolókat,
operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,

gépkezelőket, sorjázókat, leszedőket

8 vagy 12 órás munkarendbe SMT operátorokat

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Tapolcáról, Gyulakesziről, Káptalantótiról, Mindszentkálláról,

Szentbékkálláról

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
pályázat útján bérbeadásra kínálja

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

Hivatal műszaki irodájában.

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

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

a Révfülöp Káli út 4. szám alatti, 18.
helyrajzi számon nyilvántartott 16 m  és 57 m

nagyságú üzlethelyiségeket.

2 2

Álláslehetőség!!!
Éves állásra keresünk hölgy munkatársakat,

szállodai textíliák mosásával foglalkozó mosodába.

Havi nettó 170.000 Ft fizetés!

Ha tud önállóan dolgozni, munkájára igényes,
akkor nálunk a helye!

Jelentkezzen!!! Tel.: 06-70/208-2248

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

Megújult környezetben várjuk továbbra is kedves vásárlóinkat
a tőlünk megszokott kedvező árakon!

Csodaszép primulák Árvácska275 Ft • 99 Ft
Temetési koszorúk már 4500 Ft-tól

Várjuk, legyen szó névnap, születésnap, ballagás vagy esküvő,
Tapolcán a Főtéren nyílt új virágüzletünkben!

Hiszen tudják, Elemér Virágboltja az Ön üzleti partnere. Számíthat Ránk!

ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!Elemér
Virágboltja

Jelentkezéseket várjuk:

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

munkakörbe.
Elvárás:

Előny:

Feladatok:

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

• Német nyelvtudás
• Szakmai tapasztalat építőipari rajzok kezelésében,

tervezésében

• Gyártáselőkészítés, szoros együttműködésben
a műszakvezetőkkel

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

az osztrák központtal
• Technikai megbeszéléseken történő részvétel
• Fuvarszervezés támogatása

TECHNIKUS (Techniker)
(gyártáselőkészítő)

Jelentkezéseket várjuk:

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

munkakörbe.
Elvárás:

Feladatok:

• Minimum középfokú műszaki vagy gazdasági
végzettség

• Jó német nyelvtudás
• Magasfokú IT beállítottság
• Jó kommunikációs készség
• Erős szervezőkészség

• Vállalatirányítási rendszer bevezetése,
koordinációja

• A technikai, gazdasági, logisztikai, gyártási modulok
fejlesztésben való részvétel

• Projektmegbeszéléseken való részvétel és azok
dokumentálása osztrák központtal

• Kapcsolattartás az osztrák, illetve a magyarországi
gyáregységes osztályaival

PROJEKTKOORDINÁTOR

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON

Hallásvizsgálatra bejelentkezés telefonon:

06 87/687-953, 06-30/783-1283
Hétfő, kedd és csütörtök: 9–16

• INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
• HALLÓKÉSZÜLÉKEK

ELÉRHETŐ ÁRON
• KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG*

Tapolca, Petőfi u. 18. (buszpályaudvarral szembeni utca) H-ear Kft.

(*=KÜLSŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ BEVONÁSA NÉLKÜL)

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Sertéscomb
Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök
Sertés formázott császárszalonna

Pápai lecsókolbász
Pápai disznósajt
Pápai füstölt hátsó csülök
Pápai Vadász felvágott
Pápai főtt császárszalonna
Pápai gépsonka

Üzletünkbe húseladó és eladó-pénztáros
munkatársat felveszünk! Érd.: 06-30/415-3980

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 02. 20 - 2020. 03. 04.

1.450 Ft/kg
1.690 Ft/kg

990 Ft/kg
1.590 Ft/kg

1.150 Ft/kg
1.290 Ft/kg
1.290 Ft/kg
1.790 Ft/kg
2.090 Ft/kg
2.290 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.

FELSZOLGÁLÓ
Jelentkezés:

Töreky Attila Vendéglátó Vezető
Tel.: 06-30/619-86-47, email:

vendeglatas@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Stimmel Festék- és
Építőanyag Áruház

BOLTI ELADÓT
és RAKTÁROST

felvesz.
Jelentkezni telefonon: +36-30/947-0364

vagy emailben: helen2@t-online.hu

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Desigual AkcióDesigual Akció
Bővebb információ az üzletben!Bővebb információ az üzletben!

kedvezménnyel!kedvezménnyel!

KabátokKabátok
30%30%

Az akció 2020. február 29-ig érvényes!Az akció 2020. február 29-ig érvényes!

Keressenek bizalommal:
Tapolca, Deák F. u. 9. /Borudvar/

06-70/426-5653

Kompressziós harisnyák, boka-,
térdrögzítők, talpbetétek, derékszorítók,

kerekesszékek, pelenkák,
vérnyomásmérők, ágymelegítők,
inhalátor, TENS készülék... stb.

SCHOLL LÁBBELIKKEL
BŐVÍTETTÜK

KÉSZLETÜNKET!

Pontámasz
Gyógyászati segédeszköz szaküzlet
T

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

� 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).



Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

terápiás munkatárs
(mentálhigiénés

munkatárs)

munkakörre.
Részletek: www.dakaotthon.hu

06-87/553-210

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kal foglalkozom 23 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő 
Tapolcán felújítandó kb. 80 m2-es
lakóterületű polgári ház nagyon jó
telekadottsággal, 611 m2-es terü-
lettel eladó. Ir.ár: 12mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Lesenceistvánd zártkerti részén jó
állapotú 1 szoba, konyha, előké-
szítő, pince helyiségekből álló pa-
norámás hétvégi ház eladó. Ir.ár: 6,2
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél szo-
bás földszinti társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán önálló gázfűtéses, rész-
ben felújított, 1 egész, 1 fél szobás
erkélyes lakás eladó. Ir.ár: 9,8 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújított, egyszobás sor-
házi lakás jellegű önálló fűtésű
családi ház eladó. Ir.ár: 6,9 mFt. Tel.:
06-20/915-6635
Tapolca kertvárosának legjobb ut-
cáinak egyikén nagyon jó statikai
állapotú, de nem felújított 63 m2-
es lakóterületű családi ház kb. 600
m2-es telekkel eladó. Ir.ár: 22,8
mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

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

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsí-
tés, hőkamerás vizsgálatok, nap-
elemes rendszerek tervezése. EURA
MÉRNÖKIRODA Kft. 06-20/4067-
310_____________________________

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

Keresek Tapolca környékén, Szig-
ligeten, Lesencei falvakban, Bala-
tonedericsen házakat, nyaralókat,
pincéket, földterületet vonyarc-
vashegyi ingatlaniroda részére.
Tel.: 06-30/2937-988_____________________________

Véndek-hegyen 2823 m2 területű,
szőlő, gyümölcsös, lakóház pincé-
vel, padlással, jól megközelíthető
helyen eladó. Villany van. Ir.ár:
4.600.000 Ft. Tel.: 06-30/529-4215_____________________________

Káptalantótiban 1,876 ha szőlő-
terület a piactól 100 méterre eladó.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Vonyarcon 71-es úttól 600 m-re
belterületi 2 szintes családi ház pin-
cével, panorámával, gázfűtéssel, új
ablakokkal, külső szigeteléssel el-
adó. Érd.: 06-70/557-3171_____________________________

Tapolcán Déli elkerülőnél kertet
vennék. Tel.: 06-30/464-8551

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Eladó keveset használt Suzuki
GO50 robogó friss karburátor cse-
rével, bukósisakkal. Tel.: 06-
87/601-235, 06-70/240-8447_____________________________

Renault Kangoo KC (2005) és
Ford Fiesta Van (2011) alkalmi
áron eladó. Tel.: +36-30/947-2862 

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László Tel.: 06-70/379-
8439_____________________________
5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati ajtóval
270.000 Ft-ért eladó. Ugyanott
Renault Twingo 1.2 94-es évjára-
tú bontott alkatrészei eladók. Tel.:
06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kap-
hatók. Vállalunk gyalulást, méret-
re vágást, párkányok, lépcsőla-
pok 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_____________________________
Vásárolnék minden típusú Sim-
sont, Schwalbe-t, Star-t, üzem-
képtelent is, 250-es, 350-es Jawa-
t és egyéb régi motorokat. Tel.: 06-
30/3333-978_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórákat,
hagyatékból maradt tárgyakat.
Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

_____________________________

Vásárolnék teljes hagyatékot, fa
teknőt, fa melencét, porceláno-
kat, régi bádogedényeket és egyéb
régi tárgyakat. Tel.: 06-30/769-
2447_____________________________
Vonyarcvashegyen 1000 m2 sző-
lő termése művelés fejében elvi-
hető. Tel.: 06-30/378-9556_____________________________

Szőlőtermeléssel foglalkozó cég
szőlészeti munkákra dolgozót keres
heti 40 órában. Előny: B kat. jo-
gosítvány. Érd.: francys990@gma-
il.com_____________________________
Kakasok eladók. Tel.: 06-20/460-
5554_____________________________
30 m3 bazaltkő ingyen elvihető.
Tel.: 06-30/910-7656_____________________________

Eladó 240 l-es Indesit hűtőszek-
rény, új beépíthető 9 terítékes mo-
sogatógép, páramentesítő és mik-
rosütő. Tel.: 06-30/896-8818_____________________________

4 éves Zanussi gáztűzhely (palac-
kos) eladó. Érd.: 06-20/378-4976_____________________________

2 szárnyas bejárati fa ajtó,
260x135-ös, bukóablakos, eladó.
Bontott, de újszerű állapotú. Tel.:
06-70/543-7043_____________________________

Boroshordó eladó olcsón. 450 l:
7000 Ft; 430 l: 6000 Ft; 221 l: 4000
Ft; 144 l: 3000 Ft. Azonnal tölthe-
tő állapotban! Érd.: 06-20/344-
4846_____________________________
Takarmány zab, valamint lucerna-
és szalmabála eladó. Tel.: 06-
30/900-27-11

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx Révfülöpi étterembe éves állásra
szakácsot, konyhai kisegítőt kere-
sünk éves állásra. Érd.: 06-70/428-
1800_____________________________
Badacsony bisztróba keresünk
pultos/felszolgáló és konyhai ki-
segítő munkatársat. Szakképzett-
ség, tapasztalat előny. Részletek és
időpont egyeztetés telefonon: 06-
30/527-8470_____________________________

Badacsony abc-be keresünk szak-
képzett vagy gyakorlott eladót sze-
zonális munkára márciustól októ-
ber végéig. Részletek és időpont
egyeztetés telefonon: 06-30/527-
8470_____________________________
Káptalantóti Kemencésház felvé-
telt hirdet állandó vagy alkalmi
munkára pék-cukrász, szakács,
kávézóba eladó, kiadó, mosogató
munkakörbe. Érd.: 06-70/252-3034_____________________________

Szendvics készítésre, tapolcai
munkatársat felveszünk. Heti 6
nap, 4 órában, hajnali 4-8 óráig. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a
krisztina.zsikla@gmail.com címen
lehet._____________________________
Kertépítő cég keres kertepitési
és fenntartási munkákhoz férfi
munkavállalót. Kőműves és kertész
végzettség előnyt jelent. Bérezés
megegyezés szerint. Érd.: 06-
70/778-9456_____________________________

Tapolcán a Hotel Gabriella éves állásra
szakácsot, felszolgálót és recepcióst
keres! hotel@hotelgabriella.hu 06-
30/9323-492_____________________________

Általános adminisztrátor, adat-
rögzítő, irodai kisegítő munkát ke-
resek teljes munkaidőben. Tel.:
06-70/533-4680_____________________________

Tapolcán a Bicsérdi Áruházakban
értékesítő, árufeltöltő-árukiadó,
valamint karbantartó kollégát ke-
resünk. Tel.: 06-30/93-94-200

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyászat,
visszér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

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

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

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

Tapolcán március 1-tól szoba kia-
dó 1 fő dolgozó férfi részére. Egy hó-
nap kaució szükséges. Érd.: 06-
30/545-6440_____________________________

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

Tapolcán szoba kiadó dolgozó fér-
fi részére. Tel.: 06-30/332-5586_____________________________

Egy 5 szobás lakás és kétszer 2 szo-
bás lakás április 1-tól kiadó nem al-
bérletben munkásoknak Bada-
csonytomajon. Tel.: 06-30/562-
1008, 87/472-137_____________________________

Tapolca városközpontban 1. eme-
leti, kétszobás, távhős, bútorozat-
lan lakás márciustól hosszú távra,
max. 3 fő részére kiadó. Két havi ka-
ució szükséges, háziállat kizárva.
Érd.: 06-30/440-2-440_____________________________

Kiadó Tapolcán a Spar felett 1.
emeleti, felújított, 41 m2-es, búto-
rozatlan ingatlan nemdohányzó ré-
szére, hosszú távra. Kisállat nem vi-
hető. Érd.: 06-30/780-4836_____________________________

Káptalantóti Bács hegyen pince
présház, Tapolcán kert, kaszáló és
albérlet kiadó. Érdeklődni sms-
ben. Tel.: +36-30/244-2213  

Kiadó Tapolcán a volt Kinizsi Bank
épülete. Az alapterület 118 m2,
melyhez további helyiségek (garázs,
tároló) is bérelhető. Kiválóan hasz-
nosítható üzlethelyiségnek, irodá-
nak. Tel.: 06-70/9410-936

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-20/980-
8059_____________________________
Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generál-
kivitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

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

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Szobák, apartmanok takarítására
keresünk hölgy munkatársakat sze-
zonra illetve éves állásra. Érd.: 06-
20/534-5737, 06-20/533-6116_____________________________

Kőművest és segédmunkást éves
állásra, bejelentett munkahelyre
felveszünk. Szabadság, munkaruha
biztosított. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő segédmun-
kást foglalkoztatnék. Saját autó
szükséges, józan életvitel. Bér meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-70/391-
8147_____________________________
Kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bejelentve éves állásra. Tel.:
06-30/351-0544_____________________________

Tapolcán a Dream Team Étterem-
be éves állásra konyhai kisegítőt ke-
resünk. Érd.: 06-30/901-9849_____________________________

Stimmel Festék- és Építőanyag
Áruház bolti eladót és raktárost fel-
vesz. Jelentkezni telefonon: +36-
30/947-0364 vagy emailben: he-
len2@t-online.hu_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Hotel Ba-
laton****superior , Bock Bisztró
Balaton étterem keres FELSZOL-
GÁLÓ kollégát éves állásra. Je-
lentkezés önéletrajzzal: sales@ho-
telzenit.hu vagy +36 30 217 9981_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Hotel Ba-
laton **** superior keres RECEP-
CIÓS kollégát éves állásra. Jelent-
kezés önéletrajzzal: sales@hotel-
zenit.hu vagy +36 30 217 9981_____________________________

40 ha-os birtok karbantartására,
ápolására, kertészeti és gyü-
mölcstermesztési feladatainak irá-
nyítására, gondozásra szakirányú
végzettséggel, gyakorlattal ren-
delkező munkatársat, vállalkozót
keresünk Taliándörögd térségéből.
Érd.: 06-87/411-954_____________________________

Dégi temetkezés koszorúkötésre,
virágkötésre és temetkezési mun-
kára alkalmas személyeket felvesz
azonnali belépéssel. Érd.: 17 óráig
az üzletben, utána 06-30/226-9523
telefonon._____________________________

Nemesgulácsi építőipari Kft-be
kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Raktárosokat illetve Gyártás elő-
készítőket keresünk szakirányú
végzettséggel, illetve német nyelv-
tudással Monostorapátiba. Bővebb
információ a +36-70/380-1553
vagy a +36-92/346-279-es tele-
fonszámokon._____________________________

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

Kővirág, Étel-Ital-Ágy keresi új
szakács, cukrász munkatársait. Ha
hiszel a folyamatos fejlődésben,
számít, hogy kinek és mit főzöl, ha
fontos, hogy ne unatkozz az "örök-
ké ugyanaz" miatt, ha lendületes
fiatal csapattal, menő fizetésért,
költségtérítéses munkába járással
egész évben dolgoznál, de nyáron
is fontosak a szabadnapok; vá-
runk! Hajrá!!! Önéletrajzok, ér-
deklődés: kovirag@kovirag.com/
+36-20/973-9373_____________________________

Tapasztalt szőlészeti brigádot ke-
resünk 30 hektáros ültetvényünk-
re, idénymunkák elvégzésére. Tel.:
+36-20/806-7799_____________________________

Tapolcán a Caramel Kávézóba pul-
tost és fagylaltárust felveszünk.
Tel.: 06-30/9592-106

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők készítése. Tel.: 06-70/344-
7787_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és ház-
lábazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmun-
kák, fűkaszálás, fűnyírás és bozó-
tirtás! Családi ház, nyaraló kerti
munkáit is vállaljuk. Tel.: 06-
30/8548-119_____________________________

Épületgépészet, víz-gáz-fűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantar-
tás-új rendszerek kiépítése. 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, járólapozást, kisebb
burkolatjavítást is. Tel.: 06-20/938-
8904_____________________________
Háztartási gépek márkaszervize!
Garanciális és készpénzes javí-
tás, klímatelepítés, szerviz. Új gé-
pek kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó Gábor
háztartási gépszerelő. T.: 06-
20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

Favágás! Gallyazás, darabolás,
visszavágás, ágdarálás, bozótir-
tás, sövényvágás, tuják formázása.
Darálék rendelhető kerti felhasz-
nálásra. Számlaképes munka. Kiss
B. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Teljes gépezettel, fűnyírást, ud-
varrendezést vállalok. 3 fős brigád.
Tel.: 06-20/487-7077_____________________________

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

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Ui.: cserépkályhák, kandal-
lók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Zalahalápon családi ház eladó.
Melléképületekkel, telekkel. Ár:
15,5 mFt. Tel.: 06-30/94-94-704_____________________________

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

Nemesvitán 5111 m2 zártkerti te-
rület gyönyörű kilátással, aszfalto-
zott út megközelítéssel, 68 m2-es,
kétszintes (pince-présház + lakó-
szint), jó állapotú, téglából épített
házzal, vezetékes vízzel, villannyal,
800 m2 szőlővel eladó. Ár: 8,4 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hévíz határában - csendes, nyu-
godt helyen - 2 percre a fürdőtől új
építésű, 60 m2-es, 2 szoba +
nappalis, teraszos, összkomfortos,
földszintes, 250 m2 kertkapcsolattal
rendelkező, kulcsrakész lakás-apart-
manok, parkosított, zárt és őrzött la-
kóparki környezetben saját parko-
lóval eladók. Ár: 21 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Családi házakat és nyaralókat ke-
resünk Tapolcán és tágabb kör-
zetében, Balatonfüredtől Hév-
ízig, valamint Budapesten. In-
gatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Balatoni panorámás nyaraló eladó!
Badacsony-Badacsonylábdihegyen,
közvetlenül a Római útnál panorá-
más, közművekkel rendelkező 70
m2-es téglaépítésű nyaraló, 812
m2 belterületi telken, bővítési le-
hetőséggel eladó. Ár: 34,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Válluson 75 m2-es, 2 szoba +
nappalis felújított családi ház egye-
di gázfűtéssel, tölgyfa nyílászárók-
kal, 580 m2 telken, 10 m2-es kis
kerti házzal eladó. Ár: 27,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Befektető és üzleti ügyfeleink ré-
szére keresünk eladó ingatlano-
kat: lakásokat, családi házakat,
nyaralókat, pincéket és terüle-
teket. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Zalahaláp Község Önkormányzata
a tulajdonát képező 38 db belterü-
leti építési telket eladásra meghir-
deti. Éljen velük ezen a szép helyen!
Érd.: Bedő Lajos Sándor polgár-
mesternél, Petőfi tér 4. 06-30/411-
4574_____________________________
Termőföldet legelőt szántót bérel-
nék, vásárolnék. Tel.: 06-30/729-
8148

Eladó Tapolca belvárosában egy 1.
emeleti, 1+1 szobás, erkélyes, jó
állapotú lakás. A különálló fürdő-
szobával és WC-vel rendelkező la-
kásban a műanyag nyílászárók re-
dőnnyel és szúnyoghálóval szerel-
tek. A fűtés egyedi mérős távfűté-
ses, a melegvíz saját villanybojler-
rel működik. Parkolás közvetlenül az
épület előtt lehetséges. Üzlet, pos-
ta, iskola, buszmegálló 100 m-en
belül, gyógyszertár, óvoda 200 m-
en belül. Tel.: 06-20/221-3983_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában, zárt
udvarral rendelkező, első emeleti,
2 szobás, étkezős lakás. Tel.: 06-
30/9947-623

Kiadó Tapolcán a belvárosban egy
75 m2-es, 2+1 tágas lakás. Az in-
gatlan szép állapotú, parkolás az ud-
varban. Kaució: 3 havi bérleti díj. A
lakás üres, berendezést igényel.
Tel.: 06-70/9410-936

LAKÁS AC1Bdg
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Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, en-
gedélyezetése, beüzemelése, gáz-
fogyasztás optimalizálása, égés-
termék elemzés, kondenzációs
technológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenő T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

_____________________________

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

Gázkészülékek szervize! Gáztűz-
helyek beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok, víz-
melegítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gé-
pek szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt, agg-
regátort, beton vibrot, földfúrót, bo-
zótvágót, vizes kõvágót, vésõgépet,
sövényvágót, betonkeverõt, kõrop-
pantót, gyeplazítót, aszfaltvágót,
fúrót, vésõt és még sok mindent.
Érd.: Marton Gépkölcsönzõ Tapolca,
József A. u. 12. T.: 06-87/321-341,
06-30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, va-
kolás, kerítések, támfalak építése,
fa és fal külső és belső festése, bon-
tás, sitthordás. Ui.: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Megbízható,
tiszta munka számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüre-
tig minden, ami szőlő, szőlőkivágás,
telepítés. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Karbantartás, javítás! Makita ak-
kus gépekkel! Benzinmotoros ág
darálás! Benzinmotoros kúp hasí-
tóval, kuglihasítás. Bérelhető sze-
mélyzettel is! Autómentés, terep-
járós teher TAXI 0-24-ig. Fűkaszá-
lás, szőlőkivágás, bozótirtás. +36-
30/947-2862 

Alfa fékes utánfutó 4 éves, kist-
raktorhoz fűkasza kardános 115
cm széles eladó. Fűkasza kistrak-
torra cserélhető. Tel.: 06-87/413-
461_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, Atlas-Copco (Cobra) benzin-
motoros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész 45 cm-es
220 V-os, Makita, akkus ütvecsa-
varozó, hordozható ipari ventilátor
220 V, benzin és dízel oldalkihajtásos
állómotorok 2-9 LEig, Honda  lap-
vibrátor, ágdarálókomposztáló gép,
benzinmotoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, akkus sövényvágók,
akkus fűnyírók, elektromos és ben-
zinmotoros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V, benzinmotoros
kézi fúrógép, menetorsós kuglihasí-
tó gép 6T 220 V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs motoros
kapálógépek, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csónak-
motor, 5,5 mm-es légpuska új, CO
patronos légpuska 4,5-5,5 mm-es,
oxigénpalackok, új McKenzie mtb.
kerékpárok, Aprilia Habana chopper
50 cm3-es újszerű, kerti öszsze-
csukható ruhaszárító eladó. T.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkompresszor
5L, akkus popszegecselő gép, ipari
porszívók, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús hin-
tafűrészek, Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A, MOM mű-
szerész eszterga, Bosch – ELU (De-
walt) orrfűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal 220Vos,
benzinmotoros sterimó, Wacker-
Honda döngölőbékák 50-100 kg-
os, kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép 200
mmes, inverteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez 220 V-
os szünetmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sövényvá-
gók, kardánhajtású szalagfűrész tű-
zifához, kisméretű újszerű kapáló-
gépek, ipari szalámi szeletelő gép,
kemping kerékpárok, új profi elekt-
romos robogó eladó. Hibás vagy
használaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dob-
kasza 60 cm-es önjáró, ipari fém-
vágó 350mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasí-
tó hintafűrésszel kombinált 380V új-
szerű, gyümölcsés ágdarálók, vil-
lanymotorok 220/380V, kézi körfű-
részek, mini gázoxigénhegesztő,
JLO- Solo - Oleo Mac-Echo háti per-
metezők, Maruyama slagos per-
metező, Stihl fűrész, fűkasza, bo-
zótirtó, lombszívófúvó gépek, ben-
zinmotoros és elektromos sövény-
vágók, Kärcher-Euroclean-Wap hi-
degés melegvizes profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és elekt-
romos könynyű hordozható vízszi-
vatytyúk, benzinés dízelmotoros
aggregátorok, akkutöltők 6-12-24 V-
os normál és bikázós, 16 funkciós
faipari barkácsgép, Stihl - Makita
elektromos újszerű láncfűrészek,
keringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompreszszorok, Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma eladó.
Szállítás megoldható! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos, fa-
gyasztóláda, ablakos mosógép,
szárítógép, centrifuga, forgótár-
csás mosógép, kombinált hűtő-
szekrény, elektromos ágy eladó.
Tel.: 06-30/905-9367

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, keríté-
sek, falak, pincék, sírkövek, nyílá-
szárók, parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõ-törések mûszeres beméré-
se. Vezetékek nyomvonalazása.
Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása,
beszerelése, asztalosmunkák el-
végzése. T.: 06-30/387-8281_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettá-
zást, szõnyegezést, padlószőnye-
gezést, hajópadlózást, lambériá-
zást, linóleum fektetést vállalok
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/972-1622 Bors Tamás_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. 06-30/956-
7005_____________________________
Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

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

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/6615-
093 Szabó Norbert_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nad-
rág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos, mo-
dern bútor kárpitozása rövid ha-
táridővel! Étkezőszékek, fotelek,
kanapék áthúzása. Nagy szövet-
választék! Ingyenes felmérés! Áb-
rahámhegy, tel.: 06-30/906-7556

Honda fűnyírótraktor motor 8.5 LE,
térkő porszívó, térkő fuga tisztító gép,
asztali és állványos fúrógépek
220/380V, Ryobi ácsgyalu, párael-
szívó gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hómarók, ben-
zinmotoros önjáró lombszívó 75 cm
széles, talajfúró benzinmotoros új,
elektromos lombszívó-fúvó, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, láncfűrészlánc élező, Hon-
da benzinmotoros zagyszivattyú új-
szerű, benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, Makita akkus
gérvágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfaltbetonvágó (vizes), di-
esel hőlégbefúvó 15-25 KW, szegés
kapocsbelövő 5-15 cm levegős, szá-
rított paprika daráló, kézi parkettázó
fűrész 220V-os új, karos kisflex sa-
tuval, csúszósines szalagparkettázó
fűrész 220V, faeszterga 1000 mm, 2
késes vágópult fűnyírótraktorhoz,
maszszázsmatrac, Yamaha Mint új-
szerű robogó eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Műanyag kanna 10L mércés, akác
ágfa eladó konyhakész 25 cm,
akác oszlop kérgezve is eladó!
Tel.: +36-30/947-2862 

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítás-
sal és igény szerint fatárolóba pa-
kolással eladó. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

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

Vegyes tűzifa erdei m3-ben eladó.
Tel.: 06-20/562-6318

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Gyulakeszibe, Monostorapátiba,
Kapolcsra, Szigligetre, Taliándö-
rögdre, Nyirádra helyi újságki-
hordót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett éves
állás. Tapolca környékiek előny-
ben. T.: 06-30/256-1677_____________________________

Szent György-hegyi pincészet bor-
kezelésben jártas pincei dolgozót és
traktoros-szőlőmunkás dolgozót
keres éves állásra. Érd.: 06-30/226-
8412_____________________________
Dolgozni szeretnél? Akarsz egy di-
namikus csapat tagja lenni? Akkor
jelentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-hoz:
Szakképzett kőművesnek. Mit ígé-
rünk: éves állás, anyagi biztonság.
Ne tétovázz, jelentkezz! Érd.: H-P 7-
16-ig 06-30/249-4699, 87/777-007_____________________________

Nemesgulácsi COOP boltba mun-
katársat keresünk. Érd.: 06-30/635-
2281

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROSISKO-
LA. Tantermi es e-learning (online
otthon végezhető) 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 asszisztens és
gyógypedagógiai asszisztens
OKJ tanfolyam indul Tapolcán
részletfizetéssel. Tel.: 06-
30/6374083, 06-20/4237877.
Eng.sz.: E-000452/2014_____________________________

Német korrepetitort keresek nyol-
cadikos-kilencedikes tanuló mellé.
Heti egy alkalom (nyáron is). Tel.:
06-30/630-3831_____________________________

Varga Autós Motoros Iskola. Tan-
folyamok indulnak. „B” kategória
akár 25.000 Ft állami támogatás-
sal. vargajogsi. hu Tel.: 06-20/9501-
067 (2019. 4. negyedév: AM: KK
45.000 Ft, A: KK 134.000 Ft, A1:
KK 86.000 Ft, A1 (B): KK 31.000 Ft,
A2: KK 94.000 Ft, B: KK 263.960 Ft,
ÁKÓ (%) B: 161,35 %, VSM (%) B
(gyak.) 52,73 %, B (elm.) 66,67 %)

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

terápiás munkatárs
(mentálhigiénés

munkatárs)

munkakörre.
Részletek: www.dakaotthon.hu

06-87/553-210

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kal foglalkozom 23 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő 
Tapolcán felújítandó kb. 80 m2-es
lakóterületű polgári ház nagyon jó
telekadottsággal, 611 m2-es terü-
lettel eladó. Ir.ár: 12mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Lesenceistvánd zártkerti részén jó
állapotú 1 szoba, konyha, előké-
szítő, pince helyiségekből álló pa-
norámás hétvégi ház eladó. Ir.ár: 6,2
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél szo-
bás földszinti társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán önálló gázfűtéses, rész-
ben felújított, 1 egész, 1 fél szobás
erkélyes lakás eladó. Ir.ár: 9,8 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújított, egyszobás sor-
házi lakás jellegű önálló fűtésű
családi ház eladó. Ir.ár: 6,9 mFt. Tel.:
06-20/915-6635
Tapolca kertvárosának legjobb ut-
cáinak egyikén nagyon jó statikai
állapotú, de nem felújított 63 m2-
es lakóterületű családi ház kb. 600
m2-es telekkel eladó. Ir.ár: 22,8
mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

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

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

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsí-
tés, hőkamerás vizsgálatok, nap-
elemes rendszerek tervezése. EURA
MÉRNÖKIRODA Kft. 06-20/4067-
310_____________________________

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

Keresek Tapolca környékén, Szig-
ligeten, Lesencei falvakban, Bala-
tonedericsen házakat, nyaralókat,
pincéket, földterületet vonyarc-
vashegyi ingatlaniroda részére.
Tel.: 06-30/2937-988_____________________________

Véndek-hegyen 2823 m2 területű,
szőlő, gyümölcsös, lakóház pincé-
vel, padlással, jól megközelíthető
helyen eladó. Villany van. Ir.ár:
4.600.000 Ft. Tel.: 06-30/529-4215_____________________________

Káptalantótiban 1,876 ha szőlő-
terület a piactól 100 méterre eladó.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Vonyarcon 71-es úttól 600 m-re
belterületi 2 szintes családi ház pin-
cével, panorámával, gázfűtéssel, új
ablakokkal, külső szigeteléssel el-
adó. Érd.: 06-70/557-3171_____________________________

Tapolcán Déli elkerülőnél kertet
vennék. Tel.: 06-30/464-8551

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Eladó keveset használt Suzuki
GO50 robogó friss karburátor cse-
rével, bukósisakkal. Tel.: 06-
87/601-235, 06-70/240-8447_____________________________

Renault Kangoo KC (2005) és
Ford Fiesta Van (2011) alkalmi
áron eladó. Tel.: +36-30/947-2862 

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László Tel.: 06-70/379-
8439_____________________________
5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati ajtóval
270.000 Ft-ért eladó. Ugyanott
Renault Twingo 1.2 94-es évjára-
tú bontott alkatrészei eladók. Tel.:
06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kap-
hatók. Vállalunk gyalulást, méret-
re vágást, párkányok, lépcsőla-
pok 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_____________________________
Vásárolnék minden típusú Sim-
sont, Schwalbe-t, Star-t, üzem-
képtelent is, 250-es, 350-es Jawa-
t és egyéb régi motorokat. Tel.: 06-
30/3333-978_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórákat,
hagyatékból maradt tárgyakat.
Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

_____________________________

Vásárolnék teljes hagyatékot, fa
teknőt, fa melencét, porceláno-
kat, régi bádogedényeket és egyéb
régi tárgyakat. Tel.: 06-30/769-
2447_____________________________
Vonyarcvashegyen 1000 m2 sző-
lő termése művelés fejében elvi-
hető. Tel.: 06-30/378-9556_____________________________

Szőlőtermeléssel foglalkozó cég
szőlészeti munkákra dolgozót keres
heti 40 órában. Előny: B kat. jo-
gosítvány. Érd.: francys990@gma-
il.com_____________________________
Kakasok eladók. Tel.: 06-20/460-
5554_____________________________
30 m3 bazaltkő ingyen elvihető.
Tel.: 06-30/910-7656_____________________________

Eladó 240 l-es Indesit hűtőszek-
rény, új beépíthető 9 terítékes mo-
sogatógép, páramentesítő és mik-
rosütő. Tel.: 06-30/896-8818_____________________________

4 éves Zanussi gáztűzhely (palac-
kos) eladó. Érd.: 06-20/378-4976_____________________________

2 szárnyas bejárati fa ajtó,
260x135-ös, bukóablakos, eladó.
Bontott, de újszerű állapotú. Tel.:
06-70/543-7043_____________________________

Boroshordó eladó olcsón. 450 l:
7000 Ft; 430 l: 6000 Ft; 221 l: 4000
Ft; 144 l: 3000 Ft. Azonnal tölthe-
tő állapotban! Érd.: 06-20/344-
4846_____________________________
Takarmány zab, valamint lucerna-
és szalmabála eladó. Tel.: 06-
30/900-27-11

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx Révfülöpi étterembe éves állásra
szakácsot, konyhai kisegítőt kere-
sünk éves állásra. Érd.: 06-70/428-
1800_____________________________
Badacsony bisztróba keresünk
pultos/felszolgáló és konyhai ki-
segítő munkatársat. Szakképzett-
ség, tapasztalat előny. Részletek és
időpont egyeztetés telefonon: 06-
30/527-8470_____________________________

Badacsony abc-be keresünk szak-
képzett vagy gyakorlott eladót sze-
zonális munkára márciustól októ-
ber végéig. Részletek és időpont
egyeztetés telefonon: 06-30/527-
8470_____________________________
Káptalantóti Kemencésház felvé-
telt hirdet állandó vagy alkalmi
munkára pék-cukrász, szakács,
kávézóba eladó, kiadó, mosogató
munkakörbe. Érd.: 06-70/252-3034_____________________________

Szendvics készítésre, tapolcai
munkatársat felveszünk. Heti 6
nap, 4 órában, hajnali 4-8 óráig. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a
krisztina.zsikla@gmail.com címen
lehet._____________________________
Kertépítő cég keres kertepitési
és fenntartási munkákhoz férfi
munkavállalót. Kőműves és kertész
végzettség előnyt jelent. Bérezés
megegyezés szerint. Érd.: 06-
70/778-9456_____________________________

Tapolcán a Hotel Gabriella éves állásra
szakácsot, felszolgálót és recepcióst
keres! hotel@hotelgabriella.hu 06-
30/9323-492_____________________________

Általános adminisztrátor, adat-
rögzítő, irodai kisegítő munkát ke-
resek teljes munkaidőben. Tel.:
06-70/533-4680_____________________________

Tapolcán a Bicsérdi Áruházakban
értékesítő, árufeltöltő-árukiadó,
valamint karbantartó kollégát ke-
resünk. Tel.: 06-30/93-94-200

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyászat,
visszér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

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

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

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

Tapolcán március 1-tól szoba kia-
dó 1 fő dolgozó férfi részére. Egy hó-
nap kaució szükséges. Érd.: 06-
30/545-6440_____________________________

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

Tapolcán szoba kiadó dolgozó fér-
fi részére. Tel.: 06-30/332-5586_____________________________

Egy 5 szobás lakás és kétszer 2 szo-
bás lakás április 1-tól kiadó nem al-
bérletben munkásoknak Bada-
csonytomajon. Tel.: 06-30/562-
1008, 87/472-137_____________________________

Tapolca városközpontban 1. eme-
leti, kétszobás, távhős, bútorozat-
lan lakás márciustól hosszú távra,
max. 3 fő részére kiadó. Két havi ka-
ució szükséges, háziállat kizárva.
Érd.: 06-30/440-2-440_____________________________

Kiadó Tapolcán a Spar felett 1.
emeleti, felújított, 41 m2-es, búto-
rozatlan ingatlan nemdohányzó ré-
szére, hosszú távra. Kisállat nem vi-
hető. Érd.: 06-30/780-4836_____________________________

Káptalantóti Bács hegyen pince
présház, Tapolcán kert, kaszáló és
albérlet kiadó. Érdeklődni sms-
ben. Tel.: +36-30/244-2213  

Kiadó Tapolcán a volt Kinizsi Bank
épülete. Az alapterület 118 m2,
melyhez további helyiségek (garázs,
tároló) is bérelhető. Kiválóan hasz-
nosítható üzlethelyiségnek, irodá-
nak. Tel.: 06-70/9410-936

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-20/980-
8059_____________________________
Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generál-
kivitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

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

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Szobák, apartmanok takarítására
keresünk hölgy munkatársakat sze-
zonra illetve éves állásra. Érd.: 06-
20/534-5737, 06-20/533-6116_____________________________

Kőművest és segédmunkást éves
állásra, bejelentett munkahelyre
felveszünk. Szabadság, munkaruha
biztosított. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő segédmun-
kást foglalkoztatnék. Saját autó
szükséges, józan életvitel. Bér meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-70/391-
8147_____________________________
Kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bejelentve éves állásra. Tel.:
06-30/351-0544_____________________________

Tapolcán a Dream Team Étterem-
be éves állásra konyhai kisegítőt ke-
resünk. Érd.: 06-30/901-9849_____________________________

Stimmel Festék- és Építőanyag
Áruház bolti eladót és raktárost fel-
vesz. Jelentkezni telefonon: +36-
30/947-0364 vagy emailben: he-
len2@t-online.hu_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Hotel Ba-
laton****superior , Bock Bisztró
Balaton étterem keres FELSZOL-
GÁLÓ kollégát éves állásra. Je-
lentkezés önéletrajzzal: sales@ho-
telzenit.hu vagy +36 30 217 9981_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Hotel Ba-
laton **** superior keres RECEP-
CIÓS kollégát éves állásra. Jelent-
kezés önéletrajzzal: sales@hotel-
zenit.hu vagy +36 30 217 9981_____________________________

40 ha-os birtok karbantartására,
ápolására, kertészeti és gyü-
mölcstermesztési feladatainak irá-
nyítására, gondozásra szakirányú
végzettséggel, gyakorlattal ren-
delkező munkatársat, vállalkozót
keresünk Taliándörögd térségéből.
Érd.: 06-87/411-954_____________________________

Dégi temetkezés koszorúkötésre,
virágkötésre és temetkezési mun-
kára alkalmas személyeket felvesz
azonnali belépéssel. Érd.: 17 óráig
az üzletben, utána 06-30/226-9523
telefonon._____________________________

Nemesgulácsi építőipari Kft-be
kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Raktárosokat illetve Gyártás elő-
készítőket keresünk szakirányú
végzettséggel, illetve német nyelv-
tudással Monostorapátiba. Bővebb
információ a +36-70/380-1553
vagy a +36-92/346-279-es tele-
fonszámokon._____________________________

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

Kővirág, Étel-Ital-Ágy keresi új
szakács, cukrász munkatársait. Ha
hiszel a folyamatos fejlődésben,
számít, hogy kinek és mit főzöl, ha
fontos, hogy ne unatkozz az "örök-
ké ugyanaz" miatt, ha lendületes
fiatal csapattal, menő fizetésért,
költségtérítéses munkába járással
egész évben dolgoznál, de nyáron
is fontosak a szabadnapok; vá-
runk! Hajrá!!! Önéletrajzok, ér-
deklődés: kovirag@kovirag.com/
+36-20/973-9373_____________________________

Tapasztalt szőlészeti brigádot ke-
resünk 30 hektáros ültetvényünk-
re, idénymunkák elvégzésére. Tel.:
+36-20/806-7799_____________________________

Tapolcán a Caramel Kávézóba pul-
tost és fagylaltárust felveszünk.
Tel.: 06-30/9592-106

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők készítése. Tel.: 06-70/344-
7787_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és ház-
lábazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmun-
kák, fűkaszálás, fűnyírás és bozó-
tirtás! Családi ház, nyaraló kerti
munkáit is vállaljuk. Tel.: 06-
30/8548-119_____________________________

Épületgépészet, víz-gáz-fűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantar-
tás-új rendszerek kiépítése. 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, járólapozást, kisebb
burkolatjavítást is. Tel.: 06-20/938-
8904_____________________________
Háztartási gépek márkaszervize!
Garanciális és készpénzes javí-
tás, klímatelepítés, szerviz. Új gé-
pek kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó Gábor
háztartási gépszerelő. T.: 06-
20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

Favágás! Gallyazás, darabolás,
visszavágás, ágdarálás, bozótir-
tás, sövényvágás, tuják formázása.
Darálék rendelhető kerti felhasz-
nálásra. Számlaképes munka. Kiss
B. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Teljes gépezettel, fűnyírást, ud-
varrendezést vállalok. 3 fős brigád.
Tel.: 06-20/487-7077_____________________________

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

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Ui.: cserépkályhák, kandal-
lók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Zalahalápon családi ház eladó.
Melléképületekkel, telekkel. Ár:
15,5 mFt. Tel.: 06-30/94-94-704_____________________________

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

Nemesvitán 5111 m2 zártkerti te-
rület gyönyörű kilátással, aszfalto-
zott út megközelítéssel, 68 m2-es,
kétszintes (pince-présház + lakó-
szint), jó állapotú, téglából épített
házzal, vezetékes vízzel, villannyal,
800 m2 szőlővel eladó. Ár: 8,4 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hévíz határában - csendes, nyu-
godt helyen - 2 percre a fürdőtől új
építésű, 60 m2-es, 2 szoba +
nappalis, teraszos, összkomfortos,
földszintes, 250 m2 kertkapcsolattal
rendelkező, kulcsrakész lakás-apart-
manok, parkosított, zárt és őrzött la-
kóparki környezetben saját parko-
lóval eladók. Ár: 21 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Családi házakat és nyaralókat ke-
resünk Tapolcán és tágabb kör-
zetében, Balatonfüredtől Hév-
ízig, valamint Budapesten. In-
gatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Balatoni panorámás nyaraló eladó!
Badacsony-Badacsonylábdihegyen,
közvetlenül a Római útnál panorá-
más, közművekkel rendelkező 70
m2-es téglaépítésű nyaraló, 812
m2 belterületi telken, bővítési le-
hetőséggel eladó. Ár: 34,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Válluson 75 m2-es, 2 szoba +
nappalis felújított családi ház egye-
di gázfűtéssel, tölgyfa nyílászárók-
kal, 580 m2 telken, 10 m2-es kis
kerti házzal eladó. Ár: 27,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Befektető és üzleti ügyfeleink ré-
szére keresünk eladó ingatlano-
kat: lakásokat, családi házakat,
nyaralókat, pincéket és terüle-
teket. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Zalahaláp Község Önkormányzata
a tulajdonát képező 38 db belterü-
leti építési telket eladásra meghir-
deti. Éljen velük ezen a szép helyen!
Érd.: Bedő Lajos Sándor polgár-
mesternél, Petőfi tér 4. 06-30/411-
4574_____________________________
Termőföldet legelőt szántót bérel-
nék, vásárolnék. Tel.: 06-30/729-
8148

Eladó Tapolca belvárosában egy 1.
emeleti, 1+1 szobás, erkélyes, jó
állapotú lakás. A különálló fürdő-
szobával és WC-vel rendelkező la-
kásban a műanyag nyílászárók re-
dőnnyel és szúnyoghálóval szerel-
tek. A fűtés egyedi mérős távfűté-
ses, a melegvíz saját villanybojler-
rel működik. Parkolás közvetlenül az
épület előtt lehetséges. Üzlet, pos-
ta, iskola, buszmegálló 100 m-en
belül, gyógyszertár, óvoda 200 m-
en belül. Tel.: 06-20/221-3983_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában, zárt
udvarral rendelkező, első emeleti,
2 szobás, étkezős lakás. Tel.: 06-
30/9947-623

Kiadó Tapolcán a belvárosban egy
75 m2-es, 2+1 tágas lakás. Az in-
gatlan szép állapotú, parkolás az ud-
varban. Kaució: 3 havi bérleti díj. A
lakás üres, berendezést igényel.
Tel.: 06-70/9410-936

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, en-
gedélyezetése, beüzemelése, gáz-
fogyasztás optimalizálása, égés-
termék elemzés, kondenzációs
technológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenő T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

_____________________________

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

Gázkészülékek szervize! Gáztűz-
helyek beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok, víz-
melegítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gé-
pek szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt, agg-
regátort, beton vibrot, földfúrót, bo-
zótvágót, vizes kõvágót, vésõgépet,
sövényvágót, betonkeverõt, kõrop-
pantót, gyeplazítót, aszfaltvágót,
fúrót, vésõt és még sok mindent.
Érd.: Marton Gépkölcsönzõ Tapolca,
József A. u. 12. T.: 06-87/321-341,
06-30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, va-
kolás, kerítések, támfalak építése,
fa és fal külső és belső festése, bon-
tás, sitthordás. Ui.: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Megbízható,
tiszta munka számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüre-
tig minden, ami szőlő, szőlőkivágás,
telepítés. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Karbantartás, javítás! Makita ak-
kus gépekkel! Benzinmotoros ág
darálás! Benzinmotoros kúp hasí-
tóval, kuglihasítás. Bérelhető sze-
mélyzettel is! Autómentés, terep-
járós teher TAXI 0-24-ig. Fűkaszá-
lás, szőlőkivágás, bozótirtás. +36-
30/947-2862 

Alfa fékes utánfutó 4 éves, kist-
raktorhoz fűkasza kardános 115
cm széles eladó. Fűkasza kistrak-
torra cserélhető. Tel.: 06-87/413-
461_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, Atlas-Copco (Cobra) benzin-
motoros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész 45 cm-es
220 V-os, Makita, akkus ütvecsa-
varozó, hordozható ipari ventilátor
220 V, benzin és dízel oldalkihajtásos
állómotorok 2-9 LEig, Honda  lap-
vibrátor, ágdarálókomposztáló gép,
benzinmotoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, akkus sövényvágók,
akkus fűnyírók, elektromos és ben-
zinmotoros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V, benzinmotoros
kézi fúrógép, menetorsós kuglihasí-
tó gép 6T 220 V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs motoros
kapálógépek, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csónak-
motor, 5,5 mm-es légpuska új, CO
patronos légpuska 4,5-5,5 mm-es,
oxigénpalackok, új McKenzie mtb.
kerékpárok, Aprilia Habana chopper
50 cm3-es újszerű, kerti öszsze-
csukható ruhaszárító eladó. T.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkompresszor
5L, akkus popszegecselő gép, ipari
porszívók, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús hin-
tafűrészek, Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A, MOM mű-
szerész eszterga, Bosch – ELU (De-
walt) orrfűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal 220Vos,
benzinmotoros sterimó, Wacker-
Honda döngölőbékák 50-100 kg-
os, kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép 200
mmes, inverteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez 220 V-
os szünetmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sövényvá-
gók, kardánhajtású szalagfűrész tű-
zifához, kisméretű újszerű kapáló-
gépek, ipari szalámi szeletelő gép,
kemping kerékpárok, új profi elekt-
romos robogó eladó. Hibás vagy
használaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dob-
kasza 60 cm-es önjáró, ipari fém-
vágó 350mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasí-
tó hintafűrésszel kombinált 380V új-
szerű, gyümölcsés ágdarálók, vil-
lanymotorok 220/380V, kézi körfű-
részek, mini gázoxigénhegesztő,
JLO- Solo - Oleo Mac-Echo háti per-
metezők, Maruyama slagos per-
metező, Stihl fűrész, fűkasza, bo-
zótirtó, lombszívófúvó gépek, ben-
zinmotoros és elektromos sövény-
vágók, Kärcher-Euroclean-Wap hi-
degés melegvizes profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és elekt-
romos könynyű hordozható vízszi-
vatytyúk, benzinés dízelmotoros
aggregátorok, akkutöltők 6-12-24 V-
os normál és bikázós, 16 funkciós
faipari barkácsgép, Stihl - Makita
elektromos újszerű láncfűrészek,
keringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompreszszorok, Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma eladó.
Szállítás megoldható! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos, fa-
gyasztóláda, ablakos mosógép,
szárítógép, centrifuga, forgótár-
csás mosógép, kombinált hűtő-
szekrény, elektromos ágy eladó.
Tel.: 06-30/905-9367

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, keríté-
sek, falak, pincék, sírkövek, nyílá-
szárók, parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõ-törések mûszeres beméré-
se. Vezetékek nyomvonalazása.
Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása,
beszerelése, asztalosmunkák el-
végzése. T.: 06-30/387-8281_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettá-
zást, szõnyegezést, padlószőnye-
gezést, hajópadlózást, lambériá-
zást, linóleum fektetést vállalok
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/972-1622 Bors Tamás_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. 06-30/956-
7005_____________________________
Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

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

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/6615-
093 Szabó Norbert_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nad-
rág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos, mo-
dern bútor kárpitozása rövid ha-
táridővel! Étkezőszékek, fotelek,
kanapék áthúzása. Nagy szövet-
választék! Ingyenes felmérés! Áb-
rahámhegy, tel.: 06-30/906-7556

Honda fűnyírótraktor motor 8.5 LE,
térkő porszívó, térkő fuga tisztító gép,
asztali és állványos fúrógépek
220/380V, Ryobi ácsgyalu, párael-
szívó gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hómarók, ben-
zinmotoros önjáró lombszívó 75 cm
széles, talajfúró benzinmotoros új,
elektromos lombszívó-fúvó, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, láncfűrészlánc élező, Hon-
da benzinmotoros zagyszivattyú új-
szerű, benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, Makita akkus
gérvágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfaltbetonvágó (vizes), di-
esel hőlégbefúvó 15-25 KW, szegés
kapocsbelövő 5-15 cm levegős, szá-
rított paprika daráló, kézi parkettázó
fűrész 220V-os új, karos kisflex sa-
tuval, csúszósines szalagparkettázó
fűrész 220V, faeszterga 1000 mm, 2
késes vágópult fűnyírótraktorhoz,
maszszázsmatrac, Yamaha Mint új-
szerű robogó eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Műanyag kanna 10L mércés, akác
ágfa eladó konyhakész 25 cm,
akác oszlop kérgezve is eladó!
Tel.: +36-30/947-2862 

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítás-
sal és igény szerint fatárolóba pa-
kolással eladó. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

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

Vegyes tűzifa erdei m3-ben eladó.
Tel.: 06-20/562-6318

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Gyulakeszibe, Monostorapátiba,
Kapolcsra, Szigligetre, Taliándö-
rögdre, Nyirádra helyi újságki-
hordót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett éves
állás. Tapolca környékiek előny-
ben. T.: 06-30/256-1677_____________________________

Szent György-hegyi pincészet bor-
kezelésben jártas pincei dolgozót és
traktoros-szőlőmunkás dolgozót
keres éves állásra. Érd.: 06-30/226-
8412_____________________________
Dolgozni szeretnél? Akarsz egy di-
namikus csapat tagja lenni? Akkor
jelentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-hoz:
Szakképzett kőművesnek. Mit ígé-
rünk: éves állás, anyagi biztonság.
Ne tétovázz, jelentkezz! Érd.: H-P 7-
16-ig 06-30/249-4699, 87/777-007_____________________________

Nemesgulácsi COOP boltba mun-
katársat keresünk. Érd.: 06-30/635-
2281

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROSISKO-
LA. Tantermi es e-learning (online
otthon végezhető) 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 asszisztens és
gyógypedagógiai asszisztens
OKJ tanfolyam indul Tapolcán
részletfizetéssel. Tel.: 06-
30/6374083, 06-20/4237877.
Eng.sz.: E-000452/2014_____________________________

Német korrepetitort keresek nyol-
cadikos-kilencedikes tanuló mellé.
Heti egy alkalom (nyáron is). Tel.:
06-30/630-3831_____________________________

Varga Autós Motoros Iskola. Tan-
folyamok indulnak. „B” kategória
akár 25.000 Ft állami támogatás-
sal. vargajogsi. hu Tel.: 06-20/9501-
067 (2019. 4. negyedév: AM: KK
45.000 Ft, A: KK 134.000 Ft, A1:
KK 86.000 Ft, A1 (B): KK 31.000 Ft,
A2: KK 94.000 Ft, B: KK 263.960 Ft,
ÁKÓ (%) B: 161,35 %, VSM (%) B
(gyak.) 52,73 %, B (elm.) 66,67 %)

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!

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

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./7.   2020. február 22.

, 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

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

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Tapolcán,
a Stark Patika
épületében,

időpont egyeztetés
telefonon:

06-20/960-01-78
DR. TAKÁCS EMERENCIA
belgyógyász-diabetológus

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 25. 10 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(kedd)

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

Veszprémbe 2, 3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

összeszerelő munkatársakat

CNC gépkezelőket

targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat,

alapbér: nettó 1.100-1.265 Ft/óra

alapbér: bruttó 1.500 Ft/óra

Nemesvámosra
közepesen nehéz fizikai munkára

élelmiszeripari csomagolókat,
operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,

gépkezelőket, sorjázókat, leszedőket

8 vagy 12 órás munkarendbe SMT operátorokat

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Tapolcáról, Gyulakesziről, Káptalantótiról, Mindszentkálláról,

Szentbékkálláról

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
pályázat útján bérbeadásra kínálja

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

Hivatal műszaki irodájában.

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

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

a Révfülöp Káli út 4. szám alatti, 18.
helyrajzi számon nyilvántartott 16 m  és 57 m

nagyságú üzlethelyiségeket.
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Álláslehetőség!!!
Éves állásra keresünk hölgy munkatársakat,

szállodai textíliák mosásával foglalkozó mosodába.

Havi nettó 170.000 Ft fizetés!

Ha tud önállóan dolgozni, munkájára igényes,
akkor nálunk a helye!

Jelentkezzen!!! Tel.: 06-70/208-2248

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

Megújult környezetben várjuk továbbra is kedves vásárlóinkat
a tőlünk megszokott kedvező árakon!

Csodaszép primulák Árvácska275 Ft • 99 Ft
Temetési koszorúk már 4500 Ft-tól

Várjuk, legyen szó névnap, születésnap, ballagás vagy esküvő,
Tapolcán a Főtéren nyílt új virágüzletünkben!

Hiszen tudják, Elemér Virágboltja az Ön üzleti partnere. Számíthat Ránk!

ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!Elemér
Virágboltja

Jelentkezéseket várjuk:

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

munkakörbe.
Elvárás:

Előny:

Feladatok:

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

• Német nyelvtudás
• Szakmai tapasztalat építőipari rajzok kezelésében,

tervezésében

• Gyártáselőkészítés, szoros együttműködésben
a műszakvezetőkkel

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

az osztrák központtal
• Technikai megbeszéléseken történő részvétel
• Fuvarszervezés támogatása

TECHNIKUS (Techniker)
(gyártáselőkészítő)

Jelentkezéseket várjuk:

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

munkakörbe.
Elvárás:

Feladatok:

• Minimum középfokú műszaki vagy gazdasági
végzettség

• Jó német nyelvtudás
• Magasfokú IT beállítottság
• Jó kommunikációs készség
• Erős szervezőkészség

• Vállalatirányítási rendszer bevezetése,
koordinációja

• A technikai, gazdasági, logisztikai, gyártási modulok
fejlesztésben való részvétel

• Projektmegbeszéléseken való részvétel és azok
dokumentálása osztrák központtal

• Kapcsolattartás az osztrák, illetve a magyarországi
gyáregységes osztályaival

PROJEKTKOORDINÁTOR

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON

Hallásvizsgálatra bejelentkezés telefonon:

06 87/687-953, 06-30/783-1283
Hétfő, kedd és csütörtök: 9–16

• INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
• HALLÓKÉSZÜLÉKEK

ELÉRHETŐ ÁRON
• KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG*

Tapolca, Petőfi u. 18. (buszpályaudvarral szembeni utca) H-ear Kft.

(*=KÜLSŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ BEVONÁSA NÉLKÜL)

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Sertéscomb
Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök
Sertés formázott császárszalonna

Pápai lecsókolbász
Pápai disznósajt
Pápai füstölt hátsó csülök
Pápai Vadász felvágott
Pápai főtt császárszalonna
Pápai gépsonka

Üzletünkbe húseladó és eladó-pénztáros
munkatársat felveszünk! Érd.: 06-30/415-3980

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 02. 20 - 2020. 03. 04.

1.450 Ft/kg
1.690 Ft/kg

990 Ft/kg
1.590 Ft/kg

1.150 Ft/kg
1.290 Ft/kg
1.290 Ft/kg
1.790 Ft/kg
2.090 Ft/kg
2.290 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.

FELSZOLGÁLÓ
Jelentkezés:

Töreky Attila Vendéglátó Vezető
Tel.: 06-30/619-86-47, email:

vendeglatas@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Stimmel Festék- és
Építőanyag Áruház

BOLTI ELADÓT
és RAKTÁROST

felvesz.
Jelentkezni telefonon: +36-30/947-0364

vagy emailben: helen2@t-online.hu

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Desigual AkcióDesigual Akció
Bővebb információ az üzletben!Bővebb információ az üzletben!

kedvezménnyel!kedvezménnyel!

KabátokKabátok
30%30%

Az akció 2020. február 29-ig érvényes!Az akció 2020. február 29-ig érvényes!

Keressenek bizalommal:
Tapolca, Deák F. u. 9. /Borudvar/

06-70/426-5653

Kompressziós harisnyák, boka-,
térdrögzítők, talpbetétek, derékszorítók,

kerekesszékek, pelenkák,
vérnyomásmérők, ágymelegítők,
inhalátor, TENS készülék... stb.

SCHOLL LÁBBELIKKEL
BŐVÍTETTÜK

KÉSZLETÜNKET!

Pontámasz
Gyógyászati segédeszköz szaküzlet
T

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

� 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).
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