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ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

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

2 műszakos munkarendbe
Betanított fizikai munkakörbe

Szakképzett munkakörbe

Alumínium nyílászáró összeszerelőket

CNC gépkezelőket

nettó 1.100-1.265 Ft/óra
(átlagosan nettó 205.000 Ft/hó)

bruttó 1.500 Ft/óra
(átlagosan bruttó 280.000 Ft/hó)

keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Nyirádról, Zalahalápról, Tapolcáról és Diszelből

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
Új lehetőségeket nyitunk!

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

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

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

vagy keress fel minket személyesen:
manatwork@manatwork.hu

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

Jelentkezés és információ:
A gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen vagy
a 87/512-113 telefonszámon. Jelentkezéshez rövid
önéletrajz szükséges.

• Gépkezelőt

• Rakodógép kezelőt

• Csomagleszedőt

a termelőeszközök, gyártósori gépek
működtetésére, ellenőrzésére.

az alapanyag adagolás
rendszerének, valamint a beérkező és a kiszállított
anyagoknak a kezelésére. 4511 földmunkagép vezetői
jogosítvány megléte feltétel a jelentkezéshez.

a termékek mozgatására, a minőségi
vagy csomagolási hibás darabok kiválasztására.

Jelentkezésnél a 3324 vezetőüléses targonca vezetésére
jogosító, új típusú jogosítvány megléte előny.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére,
a Termelésben történő létszámbővítés következtében

munkatársakat keres

az alábbi munkakörökben:
megszakítás nélküli munkarendbe

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• versenyképes jövedelem
• túlórákat mindig a havi bérrel együtt fizetjük
(nincs túlóra keret)

• havi ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás
• sportbérlet

Amit kínálunk:

Új már
-tól kaphatóak akciós áron

üzletünkben, azonnal raktárról.

kombinált kiságyak

56.990 Ft

60x120 cm-es

már -tól
kaphatóak

fenyő kiságyak

10.000 Ft

Kókusz
matracok,
matracvédő lepedők
többféle méretben.

ZsebibabaZsebibaba
Baba-Mama Bolt és BizományiBaba-Mama Bolt és Bizományi

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

Tapolca, Berzsenyi u. 13. (Spar alatti utca) Ingyenes parkolási lehetőség!

Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo: 8-13 Tel.: 06 (30) 306 2499; /zsebibabatapolca

ÚJ TAVASZI ruha
KOLLEKCIÓ 56-tól
170-es kamasz
méretig
ünnepekre,
alkalmakra,
otthonra,
suliba.

Gépkezelő
képzés és

vizsga
Tapolcán

áprilisban.

Jelentkezés:
06-70/673-7375

• Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép-
kezelő

• Emelőgépkezelő

• Targoncavezető

E-00171/2017

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Jelentkezni lehet személyesen:

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

vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet
TAKARÍTÓNŐ munkakörbe.

Feladata: irodák és szociális helyiségek napi szintű
takarítása részmunkaidőben napi 4 vagy 6 órában

Hosszú távú lehetőség, munkájára igényes,
helybeli nők jelentkezését várjuk!

Eladó marhatrágya
rakodással, szórással.

Ui.: bérbe
trágyaszórást vállalok.

06-20/9325-025

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

A rendezőség a beléptetés jogát fenntartja és bármikor

megtagadhatja (pl. oda nem illő öltözék, ittas bódult állapot).

A rendezvényen kép és hangfelvétel készülhet.

A rendezvényen mindenki saját felelősségére tartózkodhat.

Belépő 23 óráig: 1000 Ft.

CHILI Buli
március 21-én

Badacsonytomajon a kultúrházban

a K-Buliszerviz rendezésében!

Dr. Ásványi Tamás
Tapolca, Batsányi u. 44.
Tel.: 06-20/921-7372

MÁRCIUS 1-TŐL SZOMBATON IS NYITVA!
Rendelési idő:
H-P: de. 9-11, du. 15-18, Szo.: 8-9

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2020. 03. 04-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

16.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Támadnak a vírusok,
védekezz FLAVON
immunerősítővel!

Visszahívlak:
06-20/430-1600

Winner Aromaterápiás fáslizás
Rádiófrekvencia,

Ultrahangos Kavitáció,
Nyirok Drenázs,

Vákuum kezelés!

Szabadulj meg
a feleslegesen

lerakódott
zsírszövettől,
plusz kilóktól,
narancsbőrtől!

Szabadulj meg
a feleslegesen

lerakódott
zsírszövettől,
plusz kilóktól,
narancsbőrtől!

AKCIÓS BÉRLETEK MÁRCIUS 15-IG KAPHATÓK!

ALAKFORMÁLÁS MESTERFOKON!

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

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

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

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

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Sertéscomb
Sertéskaraj csontnélküli
Sertés első csülök
Sertés császárvég

Pápai gépsonka
Pápai virsli juhbélben
Pápai nyelves disznósajt
Pápai Zala felvágott
Pápai füstölt kolozsvári szalonna

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

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 03. 05 - 2020. 03. 18.

1.450 Ft/kg
1.690 Ft/kg

820 Ft/kg
999 Ft/kg

2.490 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.290 Ft/kg
1.490 Ft/kg
2.360 Ft/kg

Találkozzunk a Tapolca Expo-n!

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

SZOBALÁNY
Jelentkezés Joós Adél Igazgató

Tel.: 06-30/619-7631
email: joosa@hunguesthotels.hu
Jelentkezés Czilliné Pálffy Adrienn

Housekeeping vezetőnél
Tel.: 06-87/513-170, email:

housekeeping@hotelpelion.hunguesthotels.hu

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

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:

Eladó termő
szőlőültetvény

Helye: Gyulakeszi
Terület: 2,912 ha
Fajta: Pinot noir

Telepítés éve: 2000

Az ültetvény:

szakszerűen művelt,

jó kondícióban lévő,

korszerű fémoszlopos

támrendszerrel

Irányár:
4 millió Ft/ha

Telefonszám:

+36-70-313-6177

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!

Minden egyéb termékMinden egyéb termék

kedvezménnyel
2020. március 6-7-8-án.

kedvezménnyel
2020. március 6-7-8-án.

NŐNAPI HÉTVÉGE!NŐNAPI HÉTVÉGE!

20%20%

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

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

BEFAG Parkett Kft.
zalahalápi parkettagyárába felvételt hirdet:

- 1 fő lakatos két műszakos munkarendben történő
foglalkoztatására. Feladat: üzem gépi berendezéseinek
műszak közbeni és műszakon kívüli karbantartása.

- 2 fő női munkatársat 2 műszakos munkarendben,
betanított munkára történő foglalkoztatására.
Közepes erősségű fizikai munkavégzésre, fafajok, fahibák
ismerete, valamint korábban szalagon végzett munka
előnyt jelent.

• versenyképes bérezés • műszakpótlék
• bérkiegészítés • cafetéria • szervezett személyszállítás

Jelentkezni e-mailben fényképes önéletrajzzal a horvath.e@bakonyerdo.hu
e-mail címre, vagy érdeklődni Horváth Szabolcsné munkaügyi ügyintézőnél

a 87/511-329 telefonszámon lehet.

Személyszállító vállalkozás

BUSZSOFŐRT
keres.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

+36-30/267-90-31
+36-30/9-478-138

(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

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

06-30/9575-422
www.automentestapolca.hu
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Zalaszentgrót, Deák F. u. 1.

83/361-500, 06-30/380-4022

TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, 2020.03.07-től a készlet erejéig érvényesek!

JÁRÓLAPOK, CSEMPÉK
KÉSZLETRŐL

JÁRÓLAPOK, CSEMPÉK
KÉSZLETRŐL

Color Trend 25x40 csempe
(szürke, beige)

Color Trend 25x40 csempe
(szürke, beige)

Kádak,Kádak,

rendelésre, gyorsrendelésre, gyors
szállítási határidővelszállítási határidővel

Csaptelepek
széles választékban

készletről

Csaptelepek
széles választékban

készletről

Stardust gres lap 30x60, 60x60Stardust gres lap 30x60, 60x60

gres járólap 30x30 szürke, antracit, beigegres járólap 30x30 szürke, antracit, beige

zuhanykabinokzuhanykabinok
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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 2 szobás, fürdőszobás
családi ház garázzsal, nyári kony-
hával, 4564 m2-es, gazdálkodásra
kiválóan alkalmas gyümölcsössel
eladó. Ir.ár: 21 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635
Tapolcán 1 szobás, szigetelt falú,
ablakú, nagyon kis rezsiköltségű
garzonlakás eladó. Ir.ár: 8,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 60 m2-es lakóte-
rületű, állandó lakásra alkalmas, 2
szoba, konyha, fürdőszoba-WC he-
lyiségekből álló hétvégi ház gyü-
mölcsössel eladó. Ir.ár: 4,7 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 2 és fél szobás,
fürdőszobás, vízvezetékkel, vil-
lannyal, ásott kúttal rendelkező, jó
állapotú hétvégi ház eladó. Ir.ár:
18,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél
szobás földszinti társasházi lakás el-
adó. Ir.ár: 9 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_____________________________

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!_____________________________

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

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

Kisapátin felújításra szoruló ház te-
lekkel együtt eladó. Érd.: 06-30/932-
8050_____________________________
Tapolcán a déli elkerülő út mellett,
frekventált helyen 400 m2-es, je-
lenleg kiskertként használt beépí-
tetlen belterület eladó. Befekte-
tésnek és veteményezésre is kiváló,
jól megközelíthető helyen. Ir.ár:
1,1 mFt. Tel.: 06-30/976-4873_____________________________

Nyirádi horgásztóból területrészem
eladó. Tel.: 06-30/792-6360_____________________________

Családi ház eladó Tapolcán, 95 m2-
es, teljesen felújított, mind szerke-
zetileg, mind gépészetileg. Ir.ár:
35 mFt. Tel.: 06-20/418-9352_____________________________

5,5 ha nem összefüggő területű sző-
lő, illetve pincészet bérbe kiadó vagy
eladó. mdphd622@hotmail.com_____________________________

Kisebb építési telket keresek Ne-
mesvitán vagy Balatonederics Vita
felőli részén 2 millióig. Tel.: 06-
30/864-2950_____________________________

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

Gyulakesziben víz, villany (ipari
áram), csatorna közművekkel ellá-
tott építési telek eladó. Ir.ár: 3,59
mFt. Tel.: 06-30/837-8584, 06-
20/2100-688

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

EMELŐKOSARAS autóval munkát
vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása, festés, mo-
linó, villanyszerelés, csatornatisz-
títás vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter magas-
ságig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA
06-20/563-6767

Eladó 1996-os Seat Cordoba, ko-
rának megfelelő állapotban. Érvé-
nyes műszaki vizsgával rendelke-
zik 2021.05.22-ig. Ir.ár: 120.000 Ft.
Érd.: 06-70/946-3441_____________________________

Eladó Citroen Xantia ’94-es, 2000-
es, jó állapotban. Extrák: klíma,
ABS, 4 elektromos ablak, közpon-
ti zár, téli gumi szett felnire szerel-
ve. Ir.ár: 150.000 Ft Tel.: 06-
30/241-6384

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, valamint meden-
cegépészet (szivattyú keverősze-
leppel, szűrővel, csövekkel)
130.000 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_____________________________

30 m3 bazaltkő ingyen elvihető.
Tel.: 06-30/910-7656_____________________________

Magas humusztartalmú jó minő-
ségű termőföld eladó. Tel.: 06-
20/9553-267_____________________________

_____________________________

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

5 db 180x130 cm-es kirakat üveg-
tábla acélkeretben 20.000 Ft-ért el-
adó. Érd.: 06-30/481-9757_____________________________

Eladó 1 db 10 LE olasz gyártmányú
kistraktor + pótkocsi, 1 db 400 l-
es hidraulikus prés jó állapotban, 1
db 14 hl-es úszófedeles műanyag-
tartály. Ugyanitt 1,2 ha termőföld el-
adó. Érd.: 06-30/455-4729_____________________________

Kb. 80 m3 barna töltőföld eladó.
Ui.: 6 db 6 m-es 10x15-ös, 1 db 5
m-es 12x12-es, 2 db 4 m-es
10x15-ös gerenda eladó. Tel.: 06-
30/562-7760_____________________________

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

Traktor DONG-FENG DF40G2 tí-
pus, 29 KW, teljesen új állapotban,
valamint MASCHIO talajmaró, füg-
gesztett tárcsa, kultivátor, szárzú-
zó, eke, billenős T4 utánfutó eladó.
Tel.: 06-20/537-8445_____________________________

Révfülöpön 1 db antik páncéltőkés
„ÉDER” zongora eladó. Érd.: 06-
87/464-099, 06-20/565-7757_____________________________

Olcsón eladó nappali sarok ülő-
garnitúra bordó színű, ágynemű-
tartós, fekhellyé alakítható. Ár:
20.000 Ft. Érd.: 06-87/413-564, 06-
30/551-5012

VEGYES oöl
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Kővágóörs Község Önkormány-
zata pályázatot hirdet Kővágóörs-
Pálköve Strandfürdőn található bü-
fék üzemeltetésére, további rész-
letek www.kovagoors.hu_____________________________

Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvashe-
gyi panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzés-
re. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

Nappalos és éjszakás recepcióst
keres a vonyarcvashegyi Villa Plat-
tensee panzió. Részletek: 
www.villaplattensee.hu/allas/_____________________________

Burkolót vagy burkolni tudó kő-
művest keresek. Tel.: 06-30/491-
9689_____________________________
Szőlőművelő brigád kerestetik,
azonnali kezdéssel rövid, ill. hosszú
távra. 5,5 ha nem összefüggő te-
rületű szőlő művelésére szüretig.
mdphd622@hotmail.com_____________________________

Tapasztalt borászt keresünk sürgősen
egész vagy félállásban Szent György
hegyre. mdphd622@hotmail.com_____________________________

Munkatársunkat keressük! Ma-
gyar Tenger Horgászáruházak,
akár márciusi kezdéssel keres
révfülöpi horgászboltjába bolti el-
adót. Alapvető számítógép hasz-
nálati ismeretek szükségesek
/szakvégzettség nem feltétel/ Kez-
dő bérezés 8 órás munkaviszony
esetén: nettó 200.000 forint. Sze-
zonális, hosszú szezonális, vagy
akár éves állás, választható 4/8
órás munkalehetőség. Jelentke-
zés: magyartenger@t-online.hu_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy di-
namikus csapat tagja lenni? Akkor
jelentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-
hoz: Szakképzett kőművesnek, se-
gédmunkásnak. Mit ígérünk: éves
állás, anyagi biztonság. Ne této-
vázz, jelentkezz! Érd.: H-P 7-16-ig
06-30/249-4699, 06-87/777-007_____________________________

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

Balatongyöröki büfébe konyhai ki-
segítőt és felszolgáló hölgyet fel-
veszek. Tel.: 06-20/910-3547_____________________________

Általános adminisztrátor, irodai
kisegítő, adatrögzítő munkát ke-
resek. Tel.: 06-70/533-4680_____________________________

Főzőasszonyt, konyhalányt kere-
sünk éttermünkbe Mindszentkál-
lára. Érd.: 06-20/961-3938 Email:
koroka@koroka.hu_____________________________

Fiatal nyugdíjas, perfekt német
nyelvtudással „B” jogosítvánnyal,
alkalmi munkát keres. Tel.: 06-
30/453-5726_____________________________

Junggebliebener Rentner mit Füh-
rerschein klasse „B” sucht Ne-
benjob. Tel.: 06-30/453-5726_____________________________

Tapolcai Panzióba recepcióst, étel-
kiszállítót, pultost felveszünk. Érd.:
06-30/244-9721 _____________________________

Badacsonylábdihegyen az Eldo-
radó Kemping és Étterem takarító-
nőket és fizikai munkát bíró kar-
bantartót keres. Tel.: 06-30/9468-452_____________________________

Papi falatozóba, délutános mű-
szakba 6 órás kolléganőt kere-
sünk. Érd.: hétköznap az alábbi te-
lefonszámon 06-30/390-8811, vagy
az üzletben._____________________________

Badacsonyi vendéglátó egységbe
konyhai kisegítőt, szakácsot, pul-
tost, valamint placcos munkatár-
sat keresünk. Tel.: 06-30/223-6809_____________________________

Szigligeti családi vendéglőnkbe ke-
resünk éves állásra – vagy csak
szezonra – szakácsot, főzőasz-
szonyt, felszolgálót, pultost, kerti
grillszakácsot. Fenti szakmákban –
akár tavaszi betanítással – ven-
déglátást szerető leendő kollégák
– szünidei egyetemisták, középis-
kolások – jelentkezését is várjuk.
Érd.: 06-30/9945-040_____________________________

Tapolcán a Bicsérdi Áruházakba
értékesítő, árufeltöltő-árukiadó kol-
légát keresünk. Tel.: 06-30/93-94-200

Budapesten a XV. kerületben 50
m2-es, 2,5 szobás, összkomfortos,
földszinti lakás hozzá tartozó 120
m2-es zárt kerttel eladó. Jó álla-
potú. Ár: 28,9 mFt. Tel.: 06-
70/3767-820_____________________________

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, önálló
helyrajzi számmal rendelkező lakás-
apartmanok, parkosított, zárt és őr-
zött lakóparki környezetben, saját
parkolóval eladók. Ár: 21 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

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_____________________________

1 fő részére kiadó garzont vagy ki-
sebb lakást keresek. Tel.: 06-
20/500-8224_____________________________

Tapolcán szoba kiadó dolgozó, fi-
atal férfi részére. Érd.: 06-30/5456-
440_____________________________

1,5 szobás, 4. emeleti lakás kiadó
Tapolcán. Jövedelem igazolás szük-
séges. Tel.: 06-30/9947-623_____________________________

Révfülöpön központi helyen 80
m2 külön bejáratú lakás hosszú táv-
ra kiadó. Érd.: +36-30/9563-119_____________________________

Hosszútávra bérelnék kiadó la-
kást Tapolcán vagy környékén.
Tel.: 06-30/879-6897

Révfülöpön, a 71-es úton, a Hullám
szálló aljában 18 éve működő élel-
miszer bolt kiadó. Érd.: 06-20/9155-
825_____________________________

Szigligeti büfé üzemeltetésére ke-
reskedelmi, vendéglátó végzett-
séggel rendelkezők jelentkezését
várjuk. Érd.: 06-30/994-5040_____________________________

Csendes, baráti összejövetelekre,
beszélgetésekre, oktatásra, medi-
tációra Tapolca központjában he-
lyiség kiadó. Tel.: 06-30/369-0002

A Pelion mögötti utcában garázs ki-
adó 20.000 Ft/hó. Villany, akna
van. Érd.: 06-20/212-6484

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

GARÁZS

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és-
karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970 
EUTR: AA5811791_____________________________

Száraz, méterbe vágott cser tűzi-
fa 17000 Ft/erdei köbméter áron el-
adó. Érd.: 06-70/703-3047

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátiba, Szigligetre, Ta-
liándörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen 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_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy
dinamikus csapat tagja lenni? Ak-
kor jelentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-
hoz: Szakképzett kőművesnek. Se-
gédmunkást is felveszünk. Mit ígé-
rünk: éves állás, anyagi bizton-
ság. Ne tétovázz, jelentkezz! Érd.:
H-P 7-16-ig 06-30/249-4699,
87/777-007_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő segédmun-
kást foglalkoztatnék. Saját autó
szükséges, józan életvitel. Bér meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-70/391-
8147_____________________________
Nemesgulácsi építőipari Kft-be
kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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_____________________________

Révfülöpi étterembe éves állásra
szakácsot, konyhai kisegítőt kere-
sünk éves állásra. Érd.: 06-70/428-
1800_____________________________
Badacsony bisztróba keresünk
pultos/felszolgáló és konyhai kise-
gítő munkatársat. Szakképzettség,
tapasztalat előny. Részletek és idő-
pont egyeztetés telefonon: 06-
30/527-8470_____________________________

Badacsony abc-be keresünk szak-
képzett vagy gyakorlott eladót sze-
zonális munkára márciustól október
végéig. Részletek és időpont egyez-
tetés telefonon: 06-30/527-8470_____________________________

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

Megbízható munkavállalót keresek
a házhoz és az ingatlanhoz. Rövid távú
foglalkoztatás lehetséges. Fizetés
megegyezés szerint. Badacsonyláb-
dihegy. Tel.: +491715438093, 06-
70/228-5038_____________________________

Balatonrendes-Pálkövére ven-
dégházba takarítónőt keresek. Ál-
landó vagy alkalmi munkára. Tel.:
06-30/352-8908_____________________________

Pultost, konyhai kisegítőt, takarí-
tót, lángos- és palacsintasütő mun-
kakörökbe keresünk badacsonyi
vendéglátóegységünkbe munka-
társakat magas kereseti lehető-
séggel. Tel.: 06-30/414-3477_____________________________

Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvashe-
gyi panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzésre.
Tel.: 06-30/960-9489_____________________________

Munkájára igényes szobafestőt
felveszek. Tapolca környéki mun-
kák. 06-30/994-9010

ÁLLÁS -,

Épületgépészet, víz-gáz-fűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantar-
tás-új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. Email: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

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. T.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

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

Ácsmunkát, tetőfedést, cserepe-
zést, lemeztető szerelést, ké-
ményrakást, kőművesmunkát, bá-
dogozást vállalunk. Tel.: 06-30/713-
0366, 06-30/713-0566_____________________________

Villanyszerelés, lakóépületek, nya-
ralók hálózatfelújítása, vezeték és
szerelvények cseréje, új hálózat
kiépítése. www.nagy-vill.hu Tel.:
+36-20/425-4468_____________________________

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_____________________________

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

Darázs-, rovar- és rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favéde-
lem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást stb. Tel.:
06-20/938-8904_____________________________

Épületbontást vállalunk! Számla-
képesen. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Műkő, márvány, gránit síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécses
tartók, felújítások betűvésés. Sza-
bó István kőfaragó mester Tapol-
ca, Bacsó B. u. 25. Te.: 06-87/321-
620 _____________________________
Lakatos munkák, kovácsolt jellegű
kapuk, korlátok, kerítések, előtetők
készítése rövid határidővel, korrekt
áron. Tel.: 06-30/286-0458_____________________________

Kézi földmunka, víz, csatorna
munkák. Zöldfelület fenntartás,
bozót és cserjeirtás. Kézi, motoros
kaszálás. Számlaképes. Tel.: 06-
30/458-8795  _____________________________

Víz, fűtés szerelés, épületgépé-
szet tervezéstől a kivitelezésig. Új
rendszerek kiépítése, meglévő kar-
bantartása. Stankovics Mátyás
Tel.: 06-30/467-3786_____________________________

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

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

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

Diszelben 1.150 m2 telken eladó
egy nagyon jó állapotú 3 szobás,
100 m-es alapterületű, összkom-
fortos, kertes családi ház 30 m2-es
garázzsal, egy különálló 35 m2-es
téglaépítésű műhely melléképület-
tel és egy 20 m2-es alumínium
szerkezetű műhellyel. Újonnan be-
szerelt gázfűtéses gépészet, új cir-
kó kazánnal + vegyes tüzelésű ka-
zán. Ár: 37 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_____________________________
Tapolcán a déli városrészben, a
központhoz közel eladó egy 138
m2-es, belülről teljesen felújított
kétszintes, összkomfortos családi
ház 650 m2-es telekkel. Földszint
100 m2 nappali + 1 szoba,emelet
38 m2 4 fél szoba. Új víz- és villany
vezetékek, új burkolatok. Fedett
autóbeálló 4 db autónak, saját kút.
Ár: 36,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Tapolcán a központhoz közeli kis ut-
cában 60 m2-es (+ 15 m2-es tá-
roló) 2 +1 fél szobás családi ház
230 m2-es telken eladó. (a hátsó,
önálló, elkerített szomszéd részére
átjárást kell biztosítani) Az ingat-
lanban a víz, villany valamint a kon-
vektoros gázfűtés és a burkolatok
a közelmúltban kerültek felújításra.
Ár: 9,8 mFt. T.: +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_____________________________

Badacsonytördemicen 1,25 ha
panorámás, szakértelemmel gon-
dozott, 2002-es kékfrankos fajtával
telepített szőlőterület eladó. Veze-
tékes víz, 3 fázisú villany van a te-
rületen 1%-ban beépíthető, valamint
birtokközpont létesíthető! Ár: 15
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatoni panorámás nyaraló kivá-
ló helyen eladó! Badacsonyban
közvetlenül a Római útnál teljes köz-
művekkel rendelkező 70 m2-es
téglaépítésű nyaraló, 812 m2 bel-
területi telken, bővítési lehetőség-
gel eladó. Ár: 34,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820

Eladó lakás Tapolcán a Sümegi
úton! Teljesen felújított 37 m2-es
téglaépítésű, földszinti, déli fekvé-
sű garzonlakás. Teljes berende-
zéssel azonnal beköltözhető! Érd.:
06-70/387-9910_____________________________

Tapolca, Kazinczy tér 9. számú Y-
ban 57 m2-es, 2 szoba + étkezős
lakás eladó. Érd.: 06-20/928-9048,
06-20/595-1964_____________________________

Tapolcán eladó egy 49 m2-es,
részben felújított 3. emeleti tár-
sasházi lakás. Az ablakok illetve a
radiátorok cseréje megtörtént. Tel.:
06-70/532-0750 _____________________________

Tapolcán az Egryben 4. emeleti,
1+2 félszobás lakás eladó. Ir.ár: 14
mFt. Érd.: 06-20/370-0665 _____________________________

Tapolcán az Ady Endre utcában 47
m2-es, 2 szobás, részben felújított
lakás eladó. Érd.: 06-70/428-2823_____________________________

Eladó Tapolcán, a Sümegi úton föld-
szintes, 37 m2-es, 1 szobás tár-
sasházi lakás. ABC és helyi járat
megálló közvetlen közelében. Érd.:
06-30/513-6587

LAKÁS AC1Bdg

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_____________________________

_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

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

_____________________________

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_____________________________

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

120-130 kg-os hízók ELADÓK! Érd.:
06-30/426-7403_____________________________

KF4-es Brigss motoros kapálógép
jó állapotban, AS/210 EKA olasz
gyártmányú, minőségi kompresszor
komplett tartozékaival új állapotban,
elektromos, gyógy masszázsfotel új
bontatlan csomagolásban, és PB
gázpalack eladók. Tel.: 06-20/975-
5817_____________________________
Költözés miatt 2 db használt, de jó
állapotú ágyneműtartós heverő in-
gyen elvihető. Tel.: 06-87/321-462_____________________________

Új állapotú ülőgarnitúra 3-2-1-es, és
egy kihúzhatós ágy költözés miatt
sürgősen eladó. Tel.: 06-30/974-
4644 _____________________________
Töltésnek építési törmelék, föld in-
gyen elvihető. Tel.: 06-70/410-
9537_____________________________
Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Eladó Yamaha PSR-4000 szinteti-
zátor tokkal együtt, 60.000 Ft-ért.
Tel.: 06-30/310-4004_____________________________

Birkatrágya Káptalantóti mellett, in-
gyen elvihető! Tel.: 06-20/371-
7014_____________________________
Hagyományos eljárással készülő
húsvéti sonkák széles választéká-
val várjuk régi és új vevőinket! A
kisbolt Káptalantóti mellett van,
ahol más kistermelői minőségű
termékek is kaphatók. facebo-
ok/kingakamraja. Tel.: 06-70/388-
8314_____________________________
Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórá-
kat, hagyatékból maradt tárgyakat.
Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra) ben-
zinmotoros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész 45 cm-es
220 V-os, Makita, akkus ütvecsa-
varozó, hordozható ipari ventilátor
220 V, benzin és dízel oldalkihajtá-
sos állómotorok 2-9 LEig, Honda
lapvibrátor, ágdarálókomposztáló
gép, benzinmotoros tologatós és
önjárós profi fűnyírók, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók, elekt-
romos és benzinmotoros fűsze-
gély vágók, betonkeverők 220/380
V, benzinmotoros kézi fúrógép, me-
netorsós kuglihasító gép 6T 220 V,
állítható csőmenetvágó, Honda és
Briggs motoros kapálógépek, gér-
vágók 210-305 mm átmérő, elekt-
romos csónakmotor, 5,5 mm-es
légpuska új, CO patronos légpuska
4,5-5,5 mm-es, oxigénpalackok,
új McKenzie mtb. kerékpárok, Ap-
rilia Habana chopper 50 cm3-es új-
szerű, kerti öszszecsukható ruha-
szárító eladó. T.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
reszszor 5L, akkus popszegecselő
gép, ipari porszívók, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln profi CO he-
gesztők 150 A, MOM műszerész
eszterga, Bosch – ELU (Dewalt) orr-
fűrészek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, termény-
daráló rostákkal 220V-os, benzin-
motoros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kgos, kom-
binált gyalugépek 205-260 mm-es
új, egyengető gyalugép 200 mmes,
inverteres hegesztők új 140-160 A
Avis, központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás, magas-
sági láncfűrészek és sövényvá-
gók, kardánhajtású szalagfűrész
tűzifához, kisméretű újszerű kapá-
lógépek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok, új profi
elektromos robogó eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi kis-
gépét beszámítom! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

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

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 állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemérése. Ve-
zetékek 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_____________________________

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

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

Bazaltkő ingyen elvihető Tel.: 06-
30/316-9141_____________________________

Tárcsás mosógép, centrifuga, gáz-
tűzhely palackkal, Siesta gázkály-
ha palackkal eladó. Tel.: 06-30/687-
8777_____________________________
Eladó 2 db hosszabbítható ágyne-
műtartós gyerekheverő. Ára: 5.000
Ft/db Tel.: 06-87/413-576, 06-
70/575-4661_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dob-
kasza 60 cm-es önjáró, ipari fém-
vágó 350mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasító
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 sö-
vényvágók, Kärcher-Euroclean-Wap
hidegés 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, ke-
ringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompreszszorok, Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma eladó.
Szállítás megoldható! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga tisz-
tító gép, asztali és állványos fúró-
gépek 220/380V, Ryobi ácsgyalu,
páraelszívó gép nedves helyisé-
gekhez elázott falakhoz 220V, hó-
marók, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros új, elektromos lomb-
szívó-fúvó, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, lánc-
fűrészlánc élező, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú újszerű,
benzinmotoros és elektromos gyep-
szellőztetők, Makita akkus gérvágó
24V-os, Wacker benzinmotoros
aszfaltbetonvágó (vizes), diesel hő-
légbefúvó 15-25 KW, szegés ka-
pocsbelövő 5-15 cm levegős, szá-
rított paprika daráló, kézi parkettá-
zó fűrész 220V-os új, karos kisflex
satuval, csúszósines szalagpar-
kettázó fűrész 220V, faeszterga
1000 mm, 2 késes vágópult fűnyí-
rótraktorhoz, maszszázsmatrac, Ya-
maha Mint újszerű robogó eladó.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________

Welcher deutschsprechende re-
pariert mein Keyboard und wech-
seld Floppifack aus. Tel.: +36-
70/5952-834

_____________________________

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_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác tűzifa
eladó 30.000 Ft (1x1x1,7), 20.000
Ft (1x1x1). Válassza a korrektséget!
Tel.: 06-30/604-2395

TŰZIFA )

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_____________________________
Kedves Szülők! A zalahalápi „Ka-
cagó” Napközi Otthonos Óvoda
és Főzőkonyha a 2020-21-es ne-
velési évre szeretettel várja mind-
azon szülők érdeklődését, akik
gyermeküket családias, szeretet-
teljes légkörű, szép környezetben
lévő óvodába szeretnék járatni.
Várjuk érdeklődő látogatásukat a
2020. március 17- és 18-án tar-
tandó nyílt napjainkon! Az óvodai
beíratás időpontja: 2020. április 20-
24. „Kacagó” Óvoda nevelőtestü-
lete 

Közúti elsősegély tanfolyam in-
dul 2020. március 7-én szomba-
ton 8 órától, Tapolca, Vajda J. u.
68. Tel.: 06-30/709-1959_____________________________

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.: 06-30/637-
4083, 06-20/423-7877 Eng.sz.: E-
000452/2014_____________________________

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 %)

CHILI-Buli március 21. Bada-
csonytomajon a kultúrházban a
K-buliszerviz rendezésében. A ren-
dezőség a beléptetés jogát fenn-
tartja és bármikor megtagadhatja
pl. oda nem illő öltözék ittas bódult
állapot. A rendezvényen kép és
hangfelvétel készülhet. A rendez-
vényen mindenki saját feleltségé-
re tartózkodhat. Belépő 23 óráig
1000 Ft._____________________________

Tapolca és Környéke Kistérségi
nyugdíjas Egyesület szeretettel
vár mindenkit a nőnapi ünnepsé-
gére. Helye: Tamási Áron Műve-
lődési Központ. Ideje: 2020. már-
cius 11. szerda 15 óra. Fellép a Bat-
sányi kórus, Musical színpad és La-
katos István citerán. Vezetőség

Öreg béka keresi ebihalát. Nem
plázacica, nem vallásos, csinos,
ifjú, természetszerető, vízimádó
hölgy személyében. Tel.: 06-
20/592-9575 _____________________________

170 cm magas, 90 kg-os, 65 éves
nyugdíjas józan életű férfi keresi tár-
sát. 60-70 év közötti hölgyek je-
lentkezését várja. Tel.: 06-30/241-
6384
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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 2 szobás, fürdőszobás
családi ház garázzsal, nyári kony-
hával, 4564 m2-es, gazdálkodásra
kiválóan alkalmas gyümölcsössel
eladó. Ir.ár: 21 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635
Tapolcán 1 szobás, szigetelt falú,
ablakú, nagyon kis rezsiköltségű
garzonlakás eladó. Ir.ár: 8,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 60 m2-es lakóte-
rületű, állandó lakásra alkalmas, 2
szoba, konyha, fürdőszoba-WC he-
lyiségekből álló hétvégi ház gyü-
mölcsössel eladó. Ir.ár: 4,7 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 2 és fél szobás,
fürdőszobás, vízvezetékkel, vil-
lannyal, ásott kúttal rendelkező, jó
állapotú hétvégi ház eladó. Ir.ár:
18,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél
szobás földszinti társasházi lakás el-
adó. Ir.ár: 9 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_____________________________

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!_____________________________

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

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

Kisapátin felújításra szoruló ház te-
lekkel együtt eladó. Érd.: 06-30/932-
8050_____________________________
Tapolcán a déli elkerülő út mellett,
frekventált helyen 400 m2-es, je-
lenleg kiskertként használt beépí-
tetlen belterület eladó. Befekte-
tésnek és veteményezésre is kiváló,
jól megközelíthető helyen. Ir.ár:
1,1 mFt. Tel.: 06-30/976-4873_____________________________

Nyirádi horgásztóból területrészem
eladó. Tel.: 06-30/792-6360_____________________________

Családi ház eladó Tapolcán, 95 m2-
es, teljesen felújított, mind szerke-
zetileg, mind gépészetileg. Ir.ár:
35 mFt. Tel.: 06-20/418-9352_____________________________

5,5 ha nem összefüggő területű sző-
lő, illetve pincészet bérbe kiadó vagy
eladó. mdphd622@hotmail.com_____________________________

Kisebb építési telket keresek Ne-
mesvitán vagy Balatonederics Vita
felőli részén 2 millióig. Tel.: 06-
30/864-2950_____________________________

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

Gyulakesziben víz, villany (ipari
áram), csatorna közművekkel ellá-
tott építési telek eladó. Ir.ár: 3,59
mFt. Tel.: 06-30/837-8584, 06-
20/2100-688

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

EMELŐKOSARAS autóval munkát
vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása, festés, mo-
linó, villanyszerelés, csatornatisz-
títás vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter magas-
ságig. SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA
06-20/563-6767

Eladó 1996-os Seat Cordoba, ko-
rának megfelelő állapotban. Érvé-
nyes műszaki vizsgával rendelke-
zik 2021.05.22-ig. Ir.ár: 120.000 Ft.
Érd.: 06-70/946-3441_____________________________

Eladó Citroen Xantia ’94-es, 2000-
es, jó állapotban. Extrák: klíma,
ABS, 4 elektromos ablak, közpon-
ti zár, téli gumi szett felnire szerel-
ve. Ir.ár: 150.000 Ft Tel.: 06-
30/241-6384

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, valamint meden-
cegépészet (szivattyú keverősze-
leppel, szűrővel, csövekkel)
130.000 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_____________________________

30 m3 bazaltkő ingyen elvihető.
Tel.: 06-30/910-7656_____________________________

Magas humusztartalmú jó minő-
ségű termőföld eladó. Tel.: 06-
20/9553-267_____________________________

_____________________________

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

5 db 180x130 cm-es kirakat üveg-
tábla acélkeretben 20.000 Ft-ért el-
adó. Érd.: 06-30/481-9757_____________________________

Eladó 1 db 10 LE olasz gyártmányú
kistraktor + pótkocsi, 1 db 400 l-
es hidraulikus prés jó állapotban, 1
db 14 hl-es úszófedeles műanyag-
tartály. Ugyanitt 1,2 ha termőföld el-
adó. Érd.: 06-30/455-4729_____________________________

Kb. 80 m3 barna töltőföld eladó.
Ui.: 6 db 6 m-es 10x15-ös, 1 db 5
m-es 12x12-es, 2 db 4 m-es
10x15-ös gerenda eladó. Tel.: 06-
30/562-7760_____________________________

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

Traktor DONG-FENG DF40G2 tí-
pus, 29 KW, teljesen új állapotban,
valamint MASCHIO talajmaró, füg-
gesztett tárcsa, kultivátor, szárzú-
zó, eke, billenős T4 utánfutó eladó.
Tel.: 06-20/537-8445_____________________________

Révfülöpön 1 db antik páncéltőkés
„ÉDER” zongora eladó. Érd.: 06-
87/464-099, 06-20/565-7757_____________________________

Olcsón eladó nappali sarok ülő-
garnitúra bordó színű, ágynemű-
tartós, fekhellyé alakítható. Ár:
20.000 Ft. Érd.: 06-87/413-564, 06-
30/551-5012

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx

Kővágóörs Község Önkormány-
zata pályázatot hirdet Kővágóörs-
Pálköve Strandfürdőn található bü-
fék üzemeltetésére, további rész-
letek www.kovagoors.hu_____________________________

Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvashe-
gyi panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzés-
re. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

Nappalos és éjszakás recepcióst
keres a vonyarcvashegyi Villa Plat-
tensee panzió. Részletek: 
www.villaplattensee.hu/allas/_____________________________

Burkolót vagy burkolni tudó kő-
művest keresek. Tel.: 06-30/491-
9689_____________________________
Szőlőművelő brigád kerestetik,
azonnali kezdéssel rövid, ill. hosszú
távra. 5,5 ha nem összefüggő te-
rületű szőlő művelésére szüretig.
mdphd622@hotmail.com_____________________________

Tapasztalt borászt keresünk sürgősen
egész vagy félállásban Szent György
hegyre. mdphd622@hotmail.com_____________________________

Munkatársunkat keressük! Ma-
gyar Tenger Horgászáruházak,
akár márciusi kezdéssel keres
révfülöpi horgászboltjába bolti el-
adót. Alapvető számítógép hasz-
nálati ismeretek szükségesek
/szakvégzettség nem feltétel/ Kez-
dő bérezés 8 órás munkaviszony
esetén: nettó 200.000 forint. Sze-
zonális, hosszú szezonális, vagy
akár éves állás, választható 4/8
órás munkalehetőség. Jelentke-
zés: magyartenger@t-online.hu_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy di-
namikus csapat tagja lenni? Akkor
jelentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-
hoz: Szakképzett kőművesnek, se-
gédmunkásnak. Mit ígérünk: éves
állás, anyagi biztonság. Ne této-
vázz, jelentkezz! Érd.: H-P 7-16-ig
06-30/249-4699, 06-87/777-007_____________________________

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

Balatongyöröki büfébe konyhai ki-
segítőt és felszolgáló hölgyet fel-
veszek. Tel.: 06-20/910-3547_____________________________

Általános adminisztrátor, irodai
kisegítő, adatrögzítő munkát ke-
resek. Tel.: 06-70/533-4680_____________________________

Főzőasszonyt, konyhalányt kere-
sünk éttermünkbe Mindszentkál-
lára. Érd.: 06-20/961-3938 Email:
koroka@koroka.hu_____________________________

Fiatal nyugdíjas, perfekt német
nyelvtudással „B” jogosítvánnyal,
alkalmi munkát keres. Tel.: 06-
30/453-5726_____________________________

Junggebliebener Rentner mit Füh-
rerschein klasse „B” sucht Ne-
benjob. Tel.: 06-30/453-5726_____________________________

Tapolcai Panzióba recepcióst, étel-
kiszállítót, pultost felveszünk. Érd.:
06-30/244-9721 _____________________________

Badacsonylábdihegyen az Eldo-
radó Kemping és Étterem takarító-
nőket és fizikai munkát bíró kar-
bantartót keres. Tel.: 06-30/9468-452_____________________________

Papi falatozóba, délutános mű-
szakba 6 órás kolléganőt kere-
sünk. Érd.: hétköznap az alábbi te-
lefonszámon 06-30/390-8811, vagy
az üzletben._____________________________

Badacsonyi vendéglátó egységbe
konyhai kisegítőt, szakácsot, pul-
tost, valamint placcos munkatár-
sat keresünk. Tel.: 06-30/223-6809_____________________________

Szigligeti családi vendéglőnkbe ke-
resünk éves állásra – vagy csak
szezonra – szakácsot, főzőasz-
szonyt, felszolgálót, pultost, kerti
grillszakácsot. Fenti szakmákban –
akár tavaszi betanítással – ven-
déglátást szerető leendő kollégák
– szünidei egyetemisták, középis-
kolások – jelentkezését is várjuk.
Érd.: 06-30/9945-040_____________________________

Tapolcán a Bicsérdi Áruházakba
értékesítő, árufeltöltő-árukiadó kol-
légát keresünk. Tel.: 06-30/93-94-200

Budapesten a XV. kerületben 50
m2-es, 2,5 szobás, összkomfortos,
földszinti lakás hozzá tartozó 120
m2-es zárt kerttel eladó. Jó álla-
potú. Ár: 28,9 mFt. Tel.: 06-
70/3767-820_____________________________

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, önálló
helyrajzi számmal rendelkező lakás-
apartmanok, parkosított, zárt és őr-
zött lakóparki környezetben, saját
parkolóval eladók. Ár: 21 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

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_____________________________

1 fő részére kiadó garzont vagy ki-
sebb lakást keresek. Tel.: 06-
20/500-8224_____________________________

Tapolcán szoba kiadó dolgozó, fi-
atal férfi részére. Érd.: 06-30/5456-
440_____________________________

1,5 szobás, 4. emeleti lakás kiadó
Tapolcán. Jövedelem igazolás szük-
séges. Tel.: 06-30/9947-623_____________________________

Révfülöpön központi helyen 80
m2 külön bejáratú lakás hosszú táv-
ra kiadó. Érd.: +36-30/9563-119_____________________________

Hosszútávra bérelnék kiadó la-
kást Tapolcán vagy környékén.
Tel.: 06-30/879-6897

Révfülöpön, a 71-es úton, a Hullám
szálló aljában 18 éve működő élel-
miszer bolt kiadó. Érd.: 06-20/9155-
825_____________________________

Szigligeti büfé üzemeltetésére ke-
reskedelmi, vendéglátó végzett-
séggel rendelkezők jelentkezését
várjuk. Érd.: 06-30/994-5040_____________________________

Csendes, baráti összejövetelekre,
beszélgetésekre, oktatásra, medi-
tációra Tapolca központjában he-
lyiség kiadó. Tel.: 06-30/369-0002

A Pelion mögötti utcában garázs ki-
adó 20.000 Ft/hó. Villany, akna
van. Érd.: 06-20/212-6484

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

GARÁZS

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és-
karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970 
EUTR: AA5811791_____________________________

Száraz, méterbe vágott cser tűzi-
fa 17000 Ft/erdei köbméter áron el-
adó. Érd.: 06-70/703-3047

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátiba, Szigligetre, Ta-
liándörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen 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_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy
dinamikus csapat tagja lenni? Ak-
kor jelentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-
hoz: Szakképzett kőművesnek. Se-
gédmunkást is felveszünk. Mit ígé-
rünk: éves állás, anyagi bizton-
ság. Ne tétovázz, jelentkezz! Érd.:
H-P 7-16-ig 06-30/249-4699,
87/777-007_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő segédmun-
kást foglalkoztatnék. Saját autó
szükséges, józan életvitel. Bér meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-70/391-
8147_____________________________
Nemesgulácsi építőipari Kft-be
kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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_____________________________

Révfülöpi étterembe éves állásra
szakácsot, konyhai kisegítőt kere-
sünk éves állásra. Érd.: 06-70/428-
1800_____________________________
Badacsony bisztróba keresünk
pultos/felszolgáló és konyhai kise-
gítő munkatársat. Szakképzettség,
tapasztalat előny. Részletek és idő-
pont egyeztetés telefonon: 06-
30/527-8470_____________________________

Badacsony abc-be keresünk szak-
képzett vagy gyakorlott eladót sze-
zonális munkára márciustól október
végéig. Részletek és időpont egyez-
tetés telefonon: 06-30/527-8470_____________________________

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

Megbízható munkavállalót keresek
a házhoz és az ingatlanhoz. Rövid távú
foglalkoztatás lehetséges. Fizetés
megegyezés szerint. Badacsonyláb-
dihegy. Tel.: +491715438093, 06-
70/228-5038_____________________________

Balatonrendes-Pálkövére ven-
dégházba takarítónőt keresek. Ál-
landó vagy alkalmi munkára. Tel.:
06-30/352-8908_____________________________

Pultost, konyhai kisegítőt, takarí-
tót, lángos- és palacsintasütő mun-
kakörökbe keresünk badacsonyi
vendéglátóegységünkbe munka-
társakat magas kereseti lehető-
séggel. Tel.: 06-30/414-3477_____________________________

Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvashe-
gyi panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzésre.
Tel.: 06-30/960-9489_____________________________

Munkájára igényes szobafestőt
felveszek. Tapolca környéki mun-
kák. 06-30/994-9010

ÁLLÁS -,

Épületgépészet, víz-gáz-fűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantar-
tás-új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. Email: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

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. T.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

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

Ácsmunkát, tetőfedést, cserepe-
zést, lemeztető szerelést, ké-
ményrakást, kőművesmunkát, bá-
dogozást vállalunk. Tel.: 06-30/713-
0366, 06-30/713-0566_____________________________

Villanyszerelés, lakóépületek, nya-
ralók hálózatfelújítása, vezeték és
szerelvények cseréje, új hálózat
kiépítése. www.nagy-vill.hu Tel.:
+36-20/425-4468_____________________________

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_____________________________

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

Darázs-, rovar- és rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favéde-
lem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást stb. Tel.:
06-20/938-8904_____________________________

Épületbontást vállalunk! Számla-
képesen. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Műkő, márvány, gránit síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécses
tartók, felújítások betűvésés. Sza-
bó István kőfaragó mester Tapol-
ca, Bacsó B. u. 25. Te.: 06-87/321-
620 _____________________________
Lakatos munkák, kovácsolt jellegű
kapuk, korlátok, kerítések, előtetők
készítése rövid határidővel, korrekt
áron. Tel.: 06-30/286-0458_____________________________

Kézi földmunka, víz, csatorna
munkák. Zöldfelület fenntartás,
bozót és cserjeirtás. Kézi, motoros
kaszálás. Számlaképes. Tel.: 06-
30/458-8795  _____________________________

Víz, fűtés szerelés, épületgépé-
szet tervezéstől a kivitelezésig. Új
rendszerek kiépítése, meglévő kar-
bantartása. Stankovics Mátyás
Tel.: 06-30/467-3786_____________________________

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

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

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

Diszelben 1.150 m2 telken eladó
egy nagyon jó állapotú 3 szobás,
100 m-es alapterületű, összkom-
fortos, kertes családi ház 30 m2-es
garázzsal, egy különálló 35 m2-es
téglaépítésű műhely melléképület-
tel és egy 20 m2-es alumínium
szerkezetű műhellyel. Újonnan be-
szerelt gázfűtéses gépészet, új cir-
kó kazánnal + vegyes tüzelésű ka-
zán. Ár: 37 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_____________________________
Tapolcán a déli városrészben, a
központhoz közel eladó egy 138
m2-es, belülről teljesen felújított
kétszintes, összkomfortos családi
ház 650 m2-es telekkel. Földszint
100 m2 nappali + 1 szoba,emelet
38 m2 4 fél szoba. Új víz- és villany
vezetékek, új burkolatok. Fedett
autóbeálló 4 db autónak, saját kút.
Ár: 36,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Tapolcán a központhoz közeli kis ut-
cában 60 m2-es (+ 15 m2-es tá-
roló) 2 +1 fél szobás családi ház
230 m2-es telken eladó. (a hátsó,
önálló, elkerített szomszéd részére
átjárást kell biztosítani) Az ingat-
lanban a víz, villany valamint a kon-
vektoros gázfűtés és a burkolatok
a közelmúltban kerültek felújításra.
Ár: 9,8 mFt. T.: +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_____________________________

Badacsonytördemicen 1,25 ha
panorámás, szakértelemmel gon-
dozott, 2002-es kékfrankos fajtával
telepített szőlőterület eladó. Veze-
tékes víz, 3 fázisú villany van a te-
rületen 1%-ban beépíthető, valamint
birtokközpont létesíthető! Ár: 15
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatoni panorámás nyaraló kivá-
ló helyen eladó! Badacsonyban
közvetlenül a Római útnál teljes köz-
művekkel rendelkező 70 m2-es
téglaépítésű nyaraló, 812 m2 bel-
területi telken, bővítési lehetőség-
gel eladó. Ár: 34,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820

Eladó lakás Tapolcán a Sümegi
úton! Teljesen felújított 37 m2-es
téglaépítésű, földszinti, déli fekvé-
sű garzonlakás. Teljes berende-
zéssel azonnal beköltözhető! Érd.:
06-70/387-9910_____________________________

Tapolca, Kazinczy tér 9. számú Y-
ban 57 m2-es, 2 szoba + étkezős
lakás eladó. Érd.: 06-20/928-9048,
06-20/595-1964_____________________________

Tapolcán eladó egy 49 m2-es,
részben felújított 3. emeleti tár-
sasházi lakás. Az ablakok illetve a
radiátorok cseréje megtörtént. Tel.:
06-70/532-0750 _____________________________

Tapolcán az Egryben 4. emeleti,
1+2 félszobás lakás eladó. Ir.ár: 14
mFt. Érd.: 06-20/370-0665 _____________________________

Tapolcán az Ady Endre utcában 47
m2-es, 2 szobás, részben felújított
lakás eladó. Érd.: 06-70/428-2823_____________________________

Eladó Tapolcán, a Sümegi úton föld-
szintes, 37 m2-es, 1 szobás tár-
sasházi lakás. ABC és helyi járat
megálló közvetlen közelében. Érd.:
06-30/513-6587

LAKÁS AC1Bdg

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_____________________________

_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

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

_____________________________

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_____________________________

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

120-130 kg-os hízók ELADÓK! Érd.:
06-30/426-7403_____________________________

KF4-es Brigss motoros kapálógép
jó állapotban, AS/210 EKA olasz
gyártmányú, minőségi kompresszor
komplett tartozékaival új állapotban,
elektromos, gyógy masszázsfotel új
bontatlan csomagolásban, és PB
gázpalack eladók. Tel.: 06-20/975-
5817_____________________________
Költözés miatt 2 db használt, de jó
állapotú ágyneműtartós heverő in-
gyen elvihető. Tel.: 06-87/321-462_____________________________

Új állapotú ülőgarnitúra 3-2-1-es, és
egy kihúzhatós ágy költözés miatt
sürgősen eladó. Tel.: 06-30/974-
4644 _____________________________
Töltésnek építési törmelék, föld in-
gyen elvihető. Tel.: 06-70/410-
9537_____________________________
Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Eladó Yamaha PSR-4000 szinteti-
zátor tokkal együtt, 60.000 Ft-ért.
Tel.: 06-30/310-4004_____________________________

Birkatrágya Káptalantóti mellett, in-
gyen elvihető! Tel.: 06-20/371-
7014_____________________________
Hagyományos eljárással készülő
húsvéti sonkák széles választéká-
val várjuk régi és új vevőinket! A
kisbolt Káptalantóti mellett van,
ahol más kistermelői minőségű
termékek is kaphatók. facebo-
ok/kingakamraja. Tel.: 06-70/388-
8314_____________________________
Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórá-
kat, hagyatékból maradt tárgyakat.
Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra) ben-
zinmotoros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész 45 cm-es
220 V-os, Makita, akkus ütvecsa-
varozó, hordozható ipari ventilátor
220 V, benzin és dízel oldalkihajtá-
sos állómotorok 2-9 LEig, Honda
lapvibrátor, ágdarálókomposztáló
gép, benzinmotoros tologatós és
önjárós profi fűnyírók, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók, elekt-
romos és benzinmotoros fűsze-
gély vágók, betonkeverők 220/380
V, benzinmotoros kézi fúrógép, me-
netorsós kuglihasító gép 6T 220 V,
állítható csőmenetvágó, Honda és
Briggs motoros kapálógépek, gér-
vágók 210-305 mm átmérő, elekt-
romos csónakmotor, 5,5 mm-es
légpuska új, CO patronos légpuska
4,5-5,5 mm-es, oxigénpalackok,
új McKenzie mtb. kerékpárok, Ap-
rilia Habana chopper 50 cm3-es új-
szerű, kerti öszszecsukható ruha-
szárító eladó. T.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
reszszor 5L, akkus popszegecselő
gép, ipari porszívók, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln profi CO he-
gesztők 150 A, MOM műszerész
eszterga, Bosch – ELU (Dewalt) orr-
fűrészek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfűrész új
220V átmérő 250mm, termény-
daráló rostákkal 220V-os, benzin-
motoros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kgos, kom-
binált gyalugépek 205-260 mm-es
új, egyengető gyalugép 200 mmes,
inverteres hegesztők új 140-160 A
Avis, központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás, magas-
sági láncfűrészek és sövényvá-
gók, kardánhajtású szalagfűrész
tűzifához, kisméretű újszerű kapá-
lógépek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok, új profi
elektromos robogó eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi kis-
gépét beszámítom! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

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

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 állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemérése. Ve-
zetékek 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_____________________________

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

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

Bazaltkő ingyen elvihető Tel.: 06-
30/316-9141_____________________________

Tárcsás mosógép, centrifuga, gáz-
tűzhely palackkal, Siesta gázkály-
ha palackkal eladó. Tel.: 06-30/687-
8777_____________________________
Eladó 2 db hosszabbítható ágyne-
műtartós gyerekheverő. Ára: 5.000
Ft/db Tel.: 06-87/413-576, 06-
70/575-4661_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dob-
kasza 60 cm-es önjáró, ipari fém-
vágó 350mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasító
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 sö-
vényvágók, Kärcher-Euroclean-Wap
hidegés 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, ke-
ringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompreszszorok, Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma eladó.
Szállítás megoldható! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga tisz-
tító gép, asztali és állványos fúró-
gépek 220/380V, Ryobi ácsgyalu,
páraelszívó gép nedves helyisé-
gekhez elázott falakhoz 220V, hó-
marók, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros új, elektromos lomb-
szívó-fúvó, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, lánc-
fűrészlánc élező, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú újszerű,
benzinmotoros és elektromos gyep-
szellőztetők, Makita akkus gérvágó
24V-os, Wacker benzinmotoros
aszfaltbetonvágó (vizes), diesel hő-
légbefúvó 15-25 KW, szegés ka-
pocsbelövő 5-15 cm levegős, szá-
rított paprika daráló, kézi parkettá-
zó fűrész 220V-os új, karos kisflex
satuval, csúszósines szalagpar-
kettázó fűrész 220V, faeszterga
1000 mm, 2 késes vágópult fűnyí-
rótraktorhoz, maszszázsmatrac, Ya-
maha Mint újszerű robogó eladó.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________

Welcher deutschsprechende re-
pariert mein Keyboard und wech-
seld Floppifack aus. Tel.: +36-
70/5952-834

_____________________________

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_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác tűzifa
eladó 30.000 Ft (1x1x1,7), 20.000
Ft (1x1x1). Válassza a korrektséget!
Tel.: 06-30/604-2395

TŰZIFA )

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_____________________________
Kedves Szülők! A zalahalápi „Ka-
cagó” Napközi Otthonos Óvoda
és Főzőkonyha a 2020-21-es ne-
velési évre szeretettel várja mind-
azon szülők érdeklődését, akik
gyermeküket családias, szeretet-
teljes légkörű, szép környezetben
lévő óvodába szeretnék járatni.
Várjuk érdeklődő látogatásukat a
2020. március 17- és 18-án tar-
tandó nyílt napjainkon! Az óvodai
beíratás időpontja: 2020. április 20-
24. „Kacagó” Óvoda nevelőtestü-
lete 

Közúti elsősegély tanfolyam in-
dul 2020. március 7-én szomba-
ton 8 órától, Tapolca, Vajda J. u.
68. Tel.: 06-30/709-1959_____________________________

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.: 06-30/637-
4083, 06-20/423-7877 Eng.sz.: E-
000452/2014_____________________________

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 %)

CHILI-Buli március 21. Bada-
csonytomajon a kultúrházban a
K-buliszerviz rendezésében. A ren-
dezőség a beléptetés jogát fenn-
tartja és bármikor megtagadhatja
pl. oda nem illő öltözék ittas bódult
állapot. A rendezvényen kép és
hangfelvétel készülhet. A rendez-
vényen mindenki saját feleltségé-
re tartózkodhat. Belépő 23 óráig
1000 Ft._____________________________

Tapolca és Környéke Kistérségi
nyugdíjas Egyesület szeretettel
vár mindenkit a nőnapi ünnepsé-
gére. Helye: Tamási Áron Műve-
lődési Központ. Ideje: 2020. már-
cius 11. szerda 15 óra. Fellép a Bat-
sányi kórus, Musical színpad és La-
katos István citerán. Vezetőség

Öreg béka keresi ebihalát. Nem
plázacica, nem vallásos, csinos,
ifjú, természetszerető, vízimádó
hölgy személyében. Tel.: 06-
20/592-9575 _____________________________

170 cm magas, 90 kg-os, 65 éves
nyugdíjas józan életű férfi keresi tár-
sát. 60-70 év közötti hölgyek je-
lentkezését várja. Tel.: 06-30/241-
6384

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!

, 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./9.   2020. március 7.

, 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

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

2 műszakos munkarendbe
Betanított fizikai munkakörbe

Szakképzett munkakörbe

Alumínium nyílászáró összeszerelőket

CNC gépkezelőket

nettó 1.100-1.265 Ft/óra
(átlagosan nettó 205.000 Ft/hó)

bruttó 1.500 Ft/óra
(átlagosan bruttó 280.000 Ft/hó)

keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Nyirádról, Zalahalápról, Tapolcáról és Diszelből

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
Új lehetőségeket nyitunk!

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

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

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

vagy keress fel minket személyesen:
manatwork@manatwork.hu

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

Jelentkezés és információ:
A gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen vagy
a 87/512-113 telefonszámon. Jelentkezéshez rövid
önéletrajz szükséges.

• Gépkezelőt

• Rakodógép kezelőt

• Csomagleszedőt

a termelőeszközök, gyártósori gépek
működtetésére, ellenőrzésére.

az alapanyag adagolás
rendszerének, valamint a beérkező és a kiszállított
anyagoknak a kezelésére. 4511 földmunkagép vezetői
jogosítvány megléte feltétel a jelentkezéshez.

a termékek mozgatására, a minőségi
vagy csomagolási hibás darabok kiválasztására.

Jelentkezésnél a 3324 vezetőüléses targonca vezetésére
jogosító, új típusú jogosítvány megléte előny.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére,
a Termelésben történő létszámbővítés következtében

munkatársakat keres

az alábbi munkakörökben:
megszakítás nélküli munkarendbe

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• versenyképes jövedelem
• túlórákat mindig a havi bérrel együtt fizetjük
(nincs túlóra keret)

• havi ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás
• sportbérlet

Amit kínálunk:

Új már
-tól kaphatóak akciós áron

üzletünkben, azonnal raktárról.

kombinált kiságyak

56.990 Ft

60x120 cm-es

már -tól
kaphatóak

fenyő kiságyak

10.000 Ft

Kókusz
matracok,
matracvédő lepedők
többféle méretben.

ZsebibabaZsebibaba
Baba-Mama Bolt és BizományiBaba-Mama Bolt és Bizományi

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

Tapolca, Berzsenyi u. 13. (Spar alatti utca) Ingyenes parkolási lehetőség!

Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo: 8-13 Tel.: 06 (30) 306 2499; /zsebibabatapolca

ÚJ TAVASZI ruha
KOLLEKCIÓ 56-tól
170-es kamasz
méretig
ünnepekre,
alkalmakra,
otthonra,
suliba.

Gépkezelő
képzés és

vizsga
Tapolcán

áprilisban.

Jelentkezés:
06-70/673-7375

• Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép-
kezelő

• Emelőgépkezelő

• Targoncavezető

E-00171/2017

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Jelentkezni lehet személyesen:

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

vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet
TAKARÍTÓNŐ munkakörbe.

Feladata: irodák és szociális helyiségek napi szintű
takarítása részmunkaidőben napi 4 vagy 6 órában

Hosszú távú lehetőség, munkájára igényes,
helybeli nők jelentkezését várjuk!

Eladó marhatrágya
rakodással, szórással.

Ui.: bérbe
trágyaszórást vállalok.

06-20/9325-025

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

A rendezőség a beléptetés jogát fenntartja és bármikor

megtagadhatja (pl. oda nem illő öltözék, ittas bódult állapot).

A rendezvényen kép és hangfelvétel készülhet.

A rendezvényen mindenki saját felelősségére tartózkodhat.

Belépő 23 óráig: 1000 Ft.

CHILI Buli
március 21-én

Badacsonytomajon a kultúrházban

a K-Buliszerviz rendezésében!

Dr. Ásványi Tamás
Tapolca, Batsányi u. 44.
Tel.: 06-20/921-7372

MÁRCIUS 1-TŐL SZOMBATON IS NYITVA!
Rendelési idő:
H-P: de. 9-11, du. 15-18, Szo.: 8-9

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2020. 03. 04-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

16.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Támadnak a vírusok,
védekezz FLAVON
immunerősítővel!

Visszahívlak:
06-20/430-1600

Winner Aromaterápiás fáslizás
Rádiófrekvencia,

Ultrahangos Kavitáció,
Nyirok Drenázs,

Vákuum kezelés!

Szabadulj meg
a feleslegesen

lerakódott
zsírszövettől,
plusz kilóktól,
narancsbőrtől!

Szabadulj meg
a feleslegesen

lerakódott
zsírszövettől,
plusz kilóktól,
narancsbőrtől!

AKCIÓS BÉRLETEK MÁRCIUS 15-IG KAPHATÓK!

ALAKFORMÁLÁS MESTERFOKON!

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

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

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

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

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Sertéscomb
Sertéskaraj csontnélküli
Sertés első csülök
Sertés császárvég

Pápai gépsonka
Pápai virsli juhbélben
Pápai nyelves disznósajt
Pápai Zala felvágott
Pápai füstölt kolozsvári szalonna

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

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 03. 05 - 2020. 03. 18.

1.450 Ft/kg
1.690 Ft/kg

820 Ft/kg
999 Ft/kg

2.490 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.290 Ft/kg
1.490 Ft/kg
2.360 Ft/kg

Találkozzunk a Tapolca Expo-n!

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

SZOBALÁNY
Jelentkezés Joós Adél Igazgató

Tel.: 06-30/619-7631
email: joosa@hunguesthotels.hu
Jelentkezés Czilliné Pálffy Adrienn

Housekeeping vezetőnél
Tel.: 06-87/513-170, email:

housekeeping@hotelpelion.hunguesthotels.hu

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

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:

Eladó termő
szőlőültetvény

Helye: Gyulakeszi
Terület: 2,912 ha
Fajta: Pinot noir

Telepítés éve: 2000

Az ültetvény:

szakszerűen művelt,

jó kondícióban lévő,

korszerű fémoszlopos

támrendszerrel

Irányár:
4 millió Ft/ha

Telefonszám:

+36-70-313-6177

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!

Minden egyéb termékMinden egyéb termék

kedvezménnyel
2020. március 6-7-8-án.

kedvezménnyel
2020. március 6-7-8-án.

NŐNAPI HÉTVÉGE!NŐNAPI HÉTVÉGE!

20%20%

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

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

BEFAG Parkett Kft.
zalahalápi parkettagyárába felvételt hirdet:

- 1 fő lakatos két műszakos munkarendben történő
foglalkoztatására. Feladat: üzem gépi berendezéseinek
műszak közbeni és műszakon kívüli karbantartása.

- 2 fő női munkatársat 2 műszakos munkarendben,
betanított munkára történő foglalkoztatására.
Közepes erősségű fizikai munkavégzésre, fafajok, fahibák
ismerete, valamint korábban szalagon végzett munka
előnyt jelent.

• versenyképes bérezés • műszakpótlék
• bérkiegészítés • cafetéria • szervezett személyszállítás

Jelentkezni e-mailben fényképes önéletrajzzal a horvath.e@bakonyerdo.hu
e-mail címre, vagy érdeklődni Horváth Szabolcsné munkaügyi ügyintézőnél

a 87/511-329 telefonszámon lehet.

Személyszállító vállalkozás

BUSZSOFŐRT
keres.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

+36-30/267-90-31
+36-30/9-478-138

(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

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

06-30/9575-422
www.automentestapolca.hu
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Zalaszentgrót, Deák F. u. 1.

83/361-500, 06-30/380-4022

TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, 2020.03.07-től a készlet erejéig érvényesek!

JÁRÓLAPOK, CSEMPÉK
KÉSZLETRŐL

JÁRÓLAPOK, CSEMPÉK
KÉSZLETRŐL

Color Trend 25x40 csempe
(szürke, beige)

Color Trend 25x40 csempe
(szürke, beige)

Kádak,Kádak,

rendelésre, gyorsrendelésre, gyors
szállítási határidővelszállítási határidővel

Csaptelepek
széles választékban

készletről

Csaptelepek
széles választékban

készletről

Stardust gres lap 30x60, 60x60Stardust gres lap 30x60, 60x60

gres járólap 30x30 szürke, antracit, beigegres járólap 30x30 szürke, antracit, beige
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