
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./10.   2020. március 14.

, 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

Gépkezelő
képzés és

vizsga
Tapolcán

áprilisban.

Jelentkezés:
06-70/673-7375

• Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép-
kezelő

• Emelőgépkezelő

• Targoncavezető

E-00171/2017

BASALT-KÖZÉPKŐ KFT
UZSA

ÜGYVEZETŐI
ASSZISZTENS

munkavállaló nőt keres:

munkakörbe.

Pályázatot a laub@basalt.hu
e-mail címre kérjük megküldeni.

Információ munkanap 9-15 között
a 06-30/38-25-120 telefonszámon.

Feltételek:

Előny:

- felsőfokú gazdasági végzettség
- tárgyalóképes német vagy angol

nyelvtudás
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat

- mérlegképes könyvelői
jogosultság

- controlling tapasztalat

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

Temetési koszorúk, sírcsokrok már 4000 Ft-tól!

Már most készülünk! Hamarosan minden egynyári virág 99 Ft

Legyen névnap, születésnap, ballagás vagy esküvő,
v Tapolcán, a Főtéri Könyvesbolt mellett nyílt virágüzletünkben!árjuk Önt

Elemér Virágboltja az Ön üzleti partnere. Számíthat Ránk!

ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!Elemér
Virágboltja 06-30/348-7469

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres
kollégákat.VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Kiemelkedő bérezéssel, cafeteria-val, extra juttatásokkal
kínálunk hosszútávú, folyamatos munkaviszonyt.

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799, +36-30/599-9867
számokon vagy e-mail-ben a fibrotermica@fibrotermica.hu címen

„Villanyszerelő” kulcsszóval.

H U N G A R Y K F T.

Ingatlan Patika Kft.
tapolcai irodájába
ingatlanközvetítésben jártas
munkatársat keres.

Érdeklődni:

06-30/359-6879

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.
Munkába járás: cég autóbuszával !a történik

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés az alábbi várjuk:ő ed edet címen

VÍZKEZELŐT

Kékkúti palackozó üzemébe, azonnali belépéssel

keres!

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Telefon: 06 87 563 200, 06 87 563 232

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

Elvárások:

Előny:

Amit mi kínálunk:

• Műszaki szakképesítés (gépipari szakmunkás bizonyítvány (pl. lakatos,
gépbeállító lakatos, gépszerelő, szerszámkészítő stb.)

• Élelmiszeriparban, vagy víztisztítás munkaterületen szerzett szakmai tapasztalat
• Megbízható és önálló munkavégzésre való képesség
• Több műszakos munkarend vállalása

• Karbantartó lakatos szakképesítés
• Érvényes kazánfűtői szakképesítés
• Targoncavezetői jogosítvány

• Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatást
• Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést
• Havi ösztönző prémium rendszert
• Emelt mértékű műszakpótlékokat: 25% délután, 45% éjszaka
• Teljes körű élet és balesetbiztosítást
• Hosszú távú munkalehetőséget
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2020. március 17. 13 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(kedd)

Élelmiszeripari csomagolókat
3 műszakos munkarend

195.000+5.000 Ft/hó (alapbér+jelenléti pótlék)
délután 15%, éjszaka 50% műszakpótlék

26.000 Ft/hó Cafeteria
havonta termékjuttatás

háztartási termékek kedvezményes
vásárlási lehetősége

2 műszakos, ülő munkakörbe
kézi összeszerelőket

3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

operátorokat, kézi összeszerelőket,
gépkezelőket

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Tapolcáról, Gyulakesziről, Káptalantótiról,

Mindszentkálláról, Szentbékkálláról

MUNKALEHETŐSÉGEK

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Vevő ügyfeleink részére
eladó nyaralókat, pincéket,

présházakat, családi házakat
keresünk Tapolcán és
30 km-es körzetében.

06-70/4545-176
06-70/396-9857

TŰZIFA AKCIÓ
AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL

2020. január 3-tól a készlet erejéig.

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

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

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

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

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
151 130 Ft helyett most 144 780 Ft
Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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Tapolca, Petőfi u. 18. (a Stari mellett) Tel.: 06-30/632-15-69
VASVÁRI OPTIKA

SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS
MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉK

KONTAKTLENCSE
NAPSZEMÜVEGEK

ELŐTÉTES OPTIKAI KERETEK

VICTORIA SPORTBOLT
• • • • • •• Tapolca, Petőfi utca 18. •

Bankkártya és SZÉP kártya elfogadóhely.

Női, férfi és gyerek cipő
nagy választékban,

a környék legjobb árain!

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

ÉVELEJI
AKCIÓ! -25%

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

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

Tel.: 06-30/3777-079

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA
• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

- ARISTON

A Groupama Biztosító Zrt. tapolcai irodája
ügyfélszolgálati és tanácsadó kollégákat keres!

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: zsuzsanna.szabo@groupama.hu
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:

Szabó Zsuzsanna üzleti vezető +36-30/355-7256

Feladataid közé tartozik:
� Ügyfélforgalmi feladatok ellátása
�

�

�

�

�

�

�

Meglévő ügyfélállomány kezelése és bővítése
Közreműködés biztosítási szerződések – és OTP banki termékek közvetítésében

Magas kereseti lehetőség
Támogatási program
400 fő(!) induló ügyfélállomány
Karrierépítési lehetőség
Technikai háttér és irodahasználat

Amit adunk:
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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, 2020.03.14-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

SAJÁT NEVELÉSŰ fehér RÁNTANIVALÓ
CSIRKEkonyhakész hús

Tel.: 06-30/3349-651
Lesencetomaj, Kossuth u. 57.

Hatóságilag ellenőrzött!

750 Ft/kgMegrendelhető:Megrendelhető:
Március 19., 21.,
24., 26., 28-ra
Március 19., 21.,
24., 26., 28-ra

Stimmel Festék- és
Építőanyag Áruház

BOLTI ELADÓT
jó kereseti lehetőséggel

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

vagy emailben: helen2@t-online.hu

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Új tavaszi
kollekció
érkezett!

Új tavaszi
kollekció
érkezett!

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.www.versbeton.huwww.versbeton.hu

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

MINŐSÉGI

AKÁCFA KARÓK

KERÍTÉS ELEMEK
ÉS

KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!!!

ZALAHALÁPI VAGY SÁSKAI
TELEPHELYÜNKÖN RENDELHETŐ:

• tetszőleges méretben

a paradicsom karótól

a gerendáig,

• gyártói áron,

• akár kiszállítással!

Árajánlatért és egyedi
igényével keressen minket
az alábbi elérhetőségeken.

Za-Sa Kft.
Zalahaláp, Petőfi tér 3.

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

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
05.00 - 22.00

14.00 - 20.00
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ

SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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



AKCIÓ

AZ AKCIÓ
2020.03.10-31-ig

érvényes!

Nagy mennyi-
ségben is
raktárkészletről.

-35% -25%

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Érték-
becslő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.:
06-20/915-6635. Nyitva tartás:
H-P 07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-os köz-
vetítési jutalékkal foglalkozom
23 éves gyakorlattal ingatlanok
közvetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközvetítő 
Lesenceistvánd panorámás részén
szobás, konyhás, erkélyes jó állapotú
hétvégi ház saját hidroforos kúttal,
villannyal eladó. Ir.ár: 6,2 mFt. Tel.:
06-20/915-6635
Patakparti, erdei környezetű 2 szo-
bás, bővíthető hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 3 mFt. Tel.: 06-20/915-6635 
Tapolcán 2 szobás, fürdőszobás csa-
ládi ház garázzsal, nyári konyhával,
4564 m2-es, gazdálkodásra kiválóan
alkalmas gyümölcsössel eladó. Ir.ár:
21 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 60 m2-es lakóterü-
letű, állandó lakásra alkalmas, 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba-WC helyi-
ségekből álló hétvégi ház gyümöl-
csössel eladó. Ir.ár: 4,7 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonedericsen 2 és fél szobás,
fürdőszobás, vízvezetékkel, villany-
nyal, ásott kúttal rendelkező, jó ál-
lapotú hétvégi ház eladó. Ir.ár: 18,5
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél szo-
bás földszinti társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsítés,
hőkamerás vizsgálatok, napelemes
rendszerek tervezése. EURA MÉR-
NÖKIRODA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

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

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

Családi ház eladó Tapolcán, 95
m2-es, teljesen felújított, mind szer-
kezetileg, 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
legjobb 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_____________________________

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
keresünk Tapolcán és tágabb
körzetében, Balatonfüredtől Hév-
ízig, valamint Budapesten. In-
gatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül. Tel.: +36-
70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy 100x210-
es vas bejárati ajtóval 270.000 Ft-
ért, valamint medencegépészet
(szivattyú keverőszeleppel, szűrővel,
csövekkel) 130.000 Ft-ért és MTD
25 LE-s fűnyírótraktor Kawasaki mo-
torral 550.000 Ft-ért eladó. Ugyan-
ott Renault Twingo 1.2 94-es évjá-
ratú bontott alkatrészei eladók. Tel.:
06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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

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 ge-
renda eladó. Tel.: 06-30/562-7760_____________________________

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

Traktor DONG-FENG DF40G2 típus,
29 KW, teljesen új állapotban, va-
lamint MASCHIO talajmaró, füg-
gesztett tárcsa, kultivátor, szárzúzó,
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_____________________________

Töltésnek építési törmelék, föld in-
gyen elvihető. Tel.: 06-70/410-9537_____________________________

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

Eladó 2 db hosszabbítható ágyne-
műtartós gyerekheverő. Ára: 5.000
Ft/db Tel.: 06-87/413-576, 06-
70/575-4661_____________________________

10 db szőlőoszlop 220 cm-es 5 éves
500 Ft/ db eladó. Tel.: 06-30/981-
5131 _____________________________
Méhcsaládok NB. H. kereten.
Méhviasz, műlép és Minkota 40.
csónakmotor eladó Tapolcán. Tel.:
06-20/490-6650_____________________________

Rattan 2x2-es ülőgarnitúra asztal-
lal, kis belső hibával eladó. Ár:
90.000 Ft. Tel.: 06-30/400-8241_____________________________

Kardvirághagyma színkeverék eladó.
Ár: 35-40 Ft. Érd.: 06-30/4296-032_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi ácsi-
pari gépek (nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó), hidraulikus
tápegység 300 bar/380 V, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, levegős
szerszámok, tányércsiszoló 350
mm 380V, festékés habarcskeverők,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LE-ig, falhoronyma-
ró, optikai távolságmérő, optikai
szintező, profi szintezőállvány, Hon-
da és Briggs motoros kapálógépek
Hilti-Fein-Bosch-Makita gipszkar-
toncsavarozók, gőzölős tapéta el-
távolító gép, kapocs- és szögbelö-
vő gép 220V, Hilti 12V-os fúrócsa-
varozó, Hilti-Bosch akkus fúróvéső
kalapács 36V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Maki-
ta akkus szegélyvágó, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Gondnokot keres a vonyarcvas-
hegyi Villa Plattensee panzió. Egész
éves állás. Tel.:06-30/960-9489_____________________________

Ács, kőműves vállakózót vagy
generál kivitelezőt keresek lakó-
épület felújítására Káptalanfára.
Tel.: 06-20/777-9031  
szucsjozsef0901@gmail.com_____________________________

Káptalantóti Kemencésház felvételt
hirdet állandó vagy alkalmi munkára
pék-cukrász, szakács, kávézóba el-
adó, kiadó, mosogató munkakörbe.
Érd.: 06-70/252-3034_____________________________

Tapolcai építőipari cég ács, ács se-
gédmunkás és kőműves munka-
társak jelentkezését várja. "B" ka-
tegóriás jogosítvány előny! Egész
éves állás, biztos havi bérfizetés.
Érd.: 06-30/620-5049_____________________________

Közmű- és útépítésben jártas se-
gédmunkásokat felveszünk 1100 Ft
kezdő órabértől. Tel.: 06-70/701-
5520_____________________________
Házvezetőnőt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendégház-
ba Badacsonyörsön. Vendégfoga-
dás, reggeliztetés, takarítás, mosás,
vasalás. Éves állásra és idény-
munkára is. Kiváló csapat, tisztes-
séges fizetés , gyönyörű környezet.
Jelentkezni fényképes Önéletrajzzal
recepcio@balatonivendeghaz.hu ,
vagy telefonon 06-30/768-8083 ,
www.balatonivendeghaz.hu_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufu-
varozásra 3,5 t kisteherautóra (fur-
gonra) B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keres ta-
polcai telephellyel. Érd.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

Kőművest és segédmunkást fia-
talos csapatba éves munkahelyre
keresünk. Tel.: 06-30/744-6902_____________________________

A Köveskáli Közös Fenntartású Nap-
közi-otthonos Óvoda pályázatot írt ki
óvodapedagógus állás betöltésére. A
pályázati kiírás megtalálható a kozi-
gallas.gov.hu, valamint Köveskál
Község Önkormányzata honlapján._____________________________

Kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Kiemelt bérezéssel, beje-
lentéssel. Munkaruhát biztosítunk.
Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Felszolgálót felveszünk egész éves
munkalehetőséggel vagy heti 2-3
napra, helyettesítő feladatok ellátá-
sára. Érd.: La Pergola Pizzéria Tapol-
ca, Árpád u. 1. Tel.: 06-30/9275-766_____________________________

Stimmel Festék- és Építőanyag
Áruház bolti eladót felvesz jó kere-
seti lehetőséggel. Jelentkezni tele-
fonon: +36-30/947-0364 vagy
emailben: helen2@t-online.hu

Kazinczy tér 9 szám alatt 76 m2, há-
lószoba, étkezős, egyedi tömbfűté-
ses napkollektoros lakás eladó. Irá-
nyár: 17,4 m. Tel.: 06-30/738-5188_____________________________

17-es Y-ban 2 szoba étkezős 64 m2-
es lakás eladó. U.i.: 2 szekrénysor,
komód, franciaágy, ülőgarnitúra,
mosógép és hűtő eladó. Érd.: 06-
20/9617-200  _____________________________

Tapolcán Május 1. utcai 3. emele-
ti 63 m2-es lakás eladó. Érd.: va-
sárnap, 06-20/8038-025_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában négy la-
kásos társasházban első emeleti fel-
újított lakás. Érd.: 06-30/994-7623

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_____________________________

Május 1. utcában garázs kiadó.
Érd.: 06-30/4468-102_____________________________

Tapolcán 38 m2-es új építésű 1 szo-
bás lakás kiadó hosszú távra. Tel.:
06-70/7789-456_____________________________

Tapolcán kiadó 2 szobás, felújított la-
kás nemdohányzó, gyermektelen fi-
atal párnak. Állat nem hozható. Kau-
ció szükséges. Tel.: 06-30/854-3715_____________________________

2 szoba összkomfortos lakás frissen
felújítva áprilistól kiadó Tapolcán.
Tel.: 06-20/372-0400_____________________________

Kiadó bútorozatlan lakást (1,5-2
szoba) keres házaspár. Tel.: 06-
30/414-5870_____________________________

Tapolcán és környékén kiadó házat
keresünk hosszú távra. Referencia
és kaució nem probléma. 2 felnőtt,
1 gyermek és 1 kistestű kutya.
Tel.: 06-20/927-2735

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

Kiadó garázs Tapolcán a Május 1 ut-
cában. Tel.: 06-20/445-5302_____________________________

Egry József utcában kiadó garázs.
Tel.: 06-20/3433-626

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását, tel-
jeskörű ügyintézéssel, generálkivi-
telben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés, rö-
vid határidő. Tel.: 06-20/236-5361_____________________________

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

_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/6615-
093 Szabó Norbert
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Fiatal nyugdíjas, perfekt német nyelv-
tudással „B” jogosítvánnyal, alkalmi
munkát keres. Tel.: 06-30/453-5726_____________________________

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

Badacsonylábdihegyen az Eldora-
dó Kemping és Étterem takarítónő-
ket és fizikai munkát bíró karban-
tartót keres. Tel.: 06-30/9468-452_____________________________

Badacsonyi vendéglátó egységbe
konyhai kisegítőt, szakácsot, pultost,
valamint placcos munkatársat ke-
resünk. Tel.: 06-30/223-6809_____________________________

Szigligeti családi vendéglőnkbe ke-
resünk éves állásra – vagy csak sze-
zonra – szakácsot, főzőasszonyt, fel-
szolgálót, pultost, kerti grillszakácsot.
Fenti szakmákban – akár tavaszi be-
tanítással – vendéglátást szerető le-
endő kollégák – szünidei egyete-
misták, középiskolások – jelentke-
zését is várjuk. Érd.: 06-30/9945-040_____________________________

Münchenben idős hölgy ápolónőt
keres lakhatási lehetőséggel (do-
hányzó). Tel.: 06-30/2912-409_____________________________

Idős hölgy gondozót keres. Ápolást
nem igényel. Nappalra 10-15 óráig.
Érdeklődni Badacsonytomaj Fő u.
58. Tel.: 06-87/702-022_____________________________

Felszolgáló-pultos kollégákat ke-
resünk nemesvitai Equital panzió
éttermébe. Amit kínálunk: egész
éves foglalkoztatás, két műszakos
munkarend, VERSENYKÉPES fi-
zetés megegyezés szerint, kelle-
mes munkahelyi légkör, kedves
kollégák, korrekt vezetők. Je-
lentkezni: 06-30/659-3904 vagy
info@equital.hu_____________________________

Szobaasszonyi munkakörbe kere-
sünk kollégát a nemesvitai Equital
panzióba. Amit kínálunk: egész éves
állás, VERSENYKÉPES fizetés meg-
egyezés szerint, útiköltség térítés,
busz közlekedéshez igazodó mun-
kaidő, kellemes munkahelyi légkör,
kedves kollégák, korrekt vezetők. Je-
lentkezni: 06-30/659-3904 vagy
info@equital.hu_____________________________

Pannon Sütő Kft. Tapolcai Üzeme
gépkocsivezetőt keres, C kategóri-
ás jogosítvánnyal, GKI kártyával.
Munkavégzés hétfőtől péntekig.
Nyugdíjas jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni, hétfőtől péntekig, 8-16
óráig a 06 20/347-4687 telefon-
számon lehet!_____________________________

Cégünk „C” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező alkalmi munka-
vállalót keres, 18 tonna alatti ka-
mionra. Nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk. Érdeklődni: Hétfőtől-pén-
tekig, 8-17 óra között a  06-20-293-
2985 telefonszámon._____________________________

Tapolcai Fórum sörözőbe éves ál-
lásra pultost keresünk. Érd.: 06-
30/644-0756_____________________________

Szakácsot keresünk éves állásra a
Fórum Pizzériába. Érd.: 06-30/644-
0756_____________________________
Munkájára igényes, tapasztalt sza-
kácsot, főzőasszonyt, konyhai ki-
segítőt, takarítónőt, karbantartót
felveszünk balatoni gyermeküdülő-
be. Mobil: +36-20/943-0643_____________________________

Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft.
felvételt hirdet kőműves munkakör
betöltésére. Fényképes önéletraj-
zokat a csellehaz@csellehaztapol-
ca.hu e-mail címre vagy postai
úton a 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
3/39. kérjük küldeni. Jelentkezési ha-
táridő: 2020.április 15._____________________________

2020. áprilistól szeptemberig tartó
időszakra keressük kollégánkat a
Nyári Pincébe, aki a tavaszi- nyári
időszakban a helyi vendéglátásért fe-
lel. Elvárások: önálló, pontos, precíz
munkavégzés, jó kommunikációs
készség, legalább egy idegen nyelv,
jogosítvány, autó. Borok ismerete,
vendéglátós tapasztalat előny! Je-
lentkezni e-mailben fényképes öné-
letrajzzal info@nyaripince.hu vagy
telefonon 06-30/640-6818 lehet.

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartonozás.
Kiülők készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, cserepe-
zést, lemeztető szerelést, kémény-
rakást, kőművesmunkát, bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/713-0366, 06-
30/713-0566_____________________________

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

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

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

Műkő, márvány, gránit síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécses tar-
tók, felújítások betűvésés. Szabó Ist-
ván kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u. 25. Te.: 06-87/321-620 _____________________________

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

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

Fakivágás! Veszélyes fák kivágása.
Épületekre, vezetékekre hajló ágak
levágása, alpintechnikai módszerrel.
Bozótirtás. Horváth Sándor kertész,
fakitermelő. T.: 06-70/229-6598_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sürgős-
ségi zárnyitás! Immobilizeres autó-
kulcsok másolása, kulcsházak, táv-
irányítók, kapunyitó távirányítók,
kés-, húsdaráló kés- és metszőol-
lóélezés. Tapolca, Sütő A. u. 3. T.:
06-20/9855-898_____________________________

Kertgondozás! Karbantartás! Vál-
lalok kertek, nyaralók területén fűny-
írást, fűvetést, fűkaszálást, gyep-
szellőztetést, tápanyag utánpótlást.
Nyaralók, üdülőtelkek ház körüli
karbantartását! Magánszemélyek-
nek, cégeknek egyaránt számlaké-
pesen! Keressen bizalommal! Tel.:
06-70/521-8094_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval munkát
vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák ki-
vágása, gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vége-
zendő munka 20 méter magasságig.
SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Kitűnő állapotban lévő 2011-es
A180-as Mercedes eladó teljes
gyári extrával. 300.000-400.000 Ft
között diesel személyautót beszá-
mítok. Tel.: 06-20/372-0400_____________________________

Mitsubishi Pajero sportterepjáró 1
év műszakival, jó állapotban eladó.
Citroën Xantia friss műszakival
2022. március 26-ig, vonóhoroggal,
jó állapotban eladó. Tel.: 06-20/232-
6506_____________________________
Piaggo FLY-Derbi 502T robogó el-
adó, 2013-as, újszerű állapotban,
nyári gumi használt Michelin Pri-
macy3, 225/50x17 4 db, 2016-os
gyártás. Tel.: 06-30/405-4552

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

Szőlőben selejt akácfa oszlop eladó.
Érd.: 06-87/412-432

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

Tapolcán a déli városrészben, a köz-
ponthoz közel eladó egy 138 m2-es,
belülről teljesen felújított kétszintes,
összkomfortos családi ház 650 m2-
es telekkel. Földszint 100 m2 nap-
pali + 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_____________________________

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

Balatoni panorámás nyaraló kiváló
helyen eladó! Badacsonyban köz-
vetlenül a Római útnál teljes közmű-
vekkel rendelkező 70 m2-es tégla-
építésű nyaraló, 812 m2 belterületi tel-
ken, bővítési lehetőséggel eladó. Ár:
34,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Eladó Tapolca északi részén iker csa-
ládi ház fele (esetleg összeköltö-
zőknek az egész: 2x120m2, 2x378
m2 telken). Vállalkozásra alkalmas
40 m2 melléképülettel. Érd.: 06-
30/650-2042_____________________________

Eladó-felújítandó családi házat ke-
resünk Tapolca kertvárosi részén.
Érd.: 06-20/462-6580, 06-30/376-
0946_____________________________
Figyelem! Nehogy lemaradj! Za-
lahalápon Lila Presszó lakóingat-
lannak, üzletnek, irodának eladó te-
lekáron 780 m2 telken. Érd.: 06-
20/481-7034_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év ta-
pasztalatával, széles vevőkörrel a
lehető legjobb vevőt találja meg
ingatlanára. www.badacsonyin-
gatlaniroda.hu Tel.: +36-30/9477-
270 dr. Benda Ferencné_____________________________

Eladó Tapolca Sebronban teher-
mentes 2377 m2-es bekerített in-
gatlan kis épülettel. Vezetékes víz, 3
fázisú villany, zárt szennyvíztartály. Ér-
deklődni 16 óra után: 06-20/911-3328

Eladó lakás Tapolcán a Sümegi
úton! Teljesen felújított 37 m2-es
téglaépítésű, földszinti, déli fekvésű
garzonlakás. Teljes berendezéssel
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 társas-
házi lakás. Az ablakok illetve a ra-
diátorok 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
földszintes, 37 m2-es, 1 szobás
társasházi lakás. ABC és helyi járat
megálló közvetlen közelében. Érd.:
06-30/513-6587_____________________________

Hévíz határában - csendes, nyugodt
helyen - 2 percre a fürdőtől új építé-
sű, 60 m2-es, 2 szoba + nappalis, te-
raszos, összkomfortos, földszintes,
250 m2 kertkapcsolattal rendelkező,
kulcsrakész, önálló helyrajzi számmal
rendelkező lakás-apartmanok, par-
kosított, zárt és őrzött lakóparki kör-
nyezetben, saját parkolóval eladók. Ár:
21 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

LAKÁS AC1Bdg

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felü-
letkezelése, kerítés, térkő és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású mo-
sóval Tapolcán és környékén. Var-
ga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtelenítés,
gázkészülékek cseréje, engedélye-
zetése, beüzemelése, gázfogyasztás
optimalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági tanácsa-
dás, gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági szer-
viz. Szijártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
06-87/350-904_____________________________

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereske-
dés. Kerti gépek alkatrészei, kiegészí-
tõi. Motorfûrész láncok, elektromos
gépek 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, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes
kivitelben - saját gyártás - megren-
delhetők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés fed-
kövek készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől. Szi-
lasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Hon-
véd u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás, köl-
töztetés, sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalanítása
pincétől a padlásig. Minden, ami fu-
var. Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható mun-
ka, számlaképesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves munkák,
teljes házfelújítás! Szőlőmunkák, fű-
kaszálás, fűnyírás és bozótirtás! Csa-
ládi ház, nyaraló kerti munkáit is vál-
laljuk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

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

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

Olcsón eladó ágyneműtartós, ággyá
alakítható sarok ülőgarnitúra, 2 he-
verő és bontott, hőszigetelt ablakok.
Tel.: 06-30/557-6057_____________________________

Elektromos kerékpárok, új benzin-
motoros kúpos fahasító gép, körfű-
rész, akkus flex 24V, oszlopos fúró
benzinmtorosgép 220V, Honda mo-
toros Bomag lapvibrátor 75-100 kg,
Vibromax 1300 diesel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek 220/380V,
hordozható kisméretű cserépkály-
ha, Stihl – Husqvarna-Jonsered ben-
zinmotoros sövényvágók, Fein fém-
vágó fűrész új, térkőroppantó új, ak-
kus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új, Schul, Di-
ana, LG, Slavia légpuskák, Honda agg-
regátor 2-6,5 KW/220V, hordozható
kisméretű áramfejlesztők, új táska-
kompresszorok, Makita akkus ko-
csiporszívó, akkus lépcsőjáró mol-
nárkocsi, asztali körfűrészek, állványos
vizes köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó – és
még ok minden más, amire önnek
szüksége lehet, érdeklődjön! Csere is
lehetséges. Hibás kisgép akkuk javí-
tása! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fémvágó
szalagfűrészek, ELU gérvágó-körfűrész
átfordítható asztallal, Vaillant átfo-
lyós vízmelegítős gázbojler újszerű,
Husqvarna damilos késes fűkasza,
asztali álló szalagcsiszoló 70 cm-es
szalaghosszal 220 V, légkompresz-
szorok 4 L-től 200 L-ig különböző tel-
jesítménnyel ipari kivitelben is, ben-
zinmotoros és elektromos gyepszel-
lőztetők, Hilti-Spit-Makita-Bosch-Me-
tabo fúróvésőkalapács SDS MAX, két-
kezes vésőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép, gipsz-
karton csavarozó, profi akkus fúrók, fel-
sőmarók, hegesztőtrafó 220/380V
190 A, kisés nagyflexek, szalagrez-
gőekcenter csiszolók, asztali kettős és
vizes köszörűk, benzinés dízelmotoros
aggregátorok, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevágók, ka-
ros fémdaraboló 380/220V-os, Hilti-
Bosch-Makita-Metabo szerszámgép
dobozok eladó. Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Kubota B6000-es kistraktor, össz-
kerekes talajmaróval, teljesen fel-
újítva, kitűnő állapotban eladó. Pan-
nonia motoros kistraktor, szalagfű-
rész-élező autotamata gyári német,
hegesztő-vágó aparát, láncfűrészé-
lező, 380 V-os sterimó eladó. Tel.:
06-20/232-6506_____________________________

AEG és Elektrolux automata mo-
sógép, újszerű Hajdu centrifuga,
étkezőasztal 4 db kárpitos székkel,
Gorenje mikro digites újszerű álla-
potban eladó. Tel.: 06-30/405-4552_____________________________

Konyhabútor nagyon jó állapotban,
beépített gépekkel (sütő, főző, pára-
elszívó, mosogatógép, mikrohullá-
mú sütő eladó. Érd.: 06-20/9153-081_____________________________

Eladó kb. 60 m3 mészkő falazási
munkákhoz, valamint íróasztal, csa-
varozógép, tűvibrátor, fedeles mű-
anyag tartály és bontott nagyméretű
tégla. Érd.: 06-20/9153-081_____________________________

Tolóajtós világos szekrény 2 részes,
egy francia heverő eladó. Tel.: 16 óra
után 06-30/579-5935_____________________________

Alko ágaprító, benzinmotoros sö-
vényvágó és egy oszlopfúró 2 db fú-
rószárral eladó. Érd.: 06-70/6701-
251 _____________________________

Tojótyúkok Tetra SL, 19 hetesek el-
adók. Érd.: 06-30/460-2008

TŰZIFA )

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

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

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. 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, be-
szerelése, asztalosmunkák elvég-
zése. T.: 06-30/387-8281_____________________________

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

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

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előtetők,
féltetők építését, javítását és bá-
dogozást vállalunk. Tel.: 06-30/700-
7730, 06-30/464-1461_____________________________

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

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robogó
alkatrészek, autóalkatrészek meg-
rendelésre. Tapolca, Szent István u.
3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

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

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmun-
kák szakszerűen, olcsón. Regisztrált
szerelő, villamos mérőhely kivitele-
zése. Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűzhe-
lyek beüzemelése, javítása. Továbbá
konvektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berendezések
javítása, villany- és gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465

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) házhozszállítással
és igény szerint fatárolóba pako-
lással eladó. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz, ki-
váló fűtőértékű tölgyfa-melléktermék
tűzifa konyhakészen, kiszállítva el-
adó. Kis kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

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

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

Száraz, méterbe vágott cser tűzifa
17000 Ft/erdei köbméter áron eladó.
Érd.: 06-70/703-3047_____________________________

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

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 előnyben.
T.: 06-30/256-1677_____________________________

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 kő-
művest azonnali kezdéssel felveszek.
Bér megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Révfülöpi étterembe éves állásra
szakácsot, konyhai kisegítőt kere-
sünk éves állásra. Érd.: 06-70/428-
1800_____________________________
Munkájára igényes szobafestőt
felveszek. Tapolca környéki munkák.
06-30/994-9010_____________________________

Szobalányt és reggeliztető felszol-
gálót keresünk vonyarcvashegyi
panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzésre.
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 kőmű-
vest keresek. Tel.: 06-30/491-9689_____________________________

Szőlőművelő brigád kerestetik,
azonnali kezdéssel rövid, ill. hosszú
távra. 5,5 ha nem összefüggő terü-
letű szőlő művelésére szüretig.
mdphd622@hotmail.com_____________________________

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

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

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

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

Vagyonőröket keresünk Tapolcára,
Veszprémbe üzletőrzésre, kiemelt
bérrel. Tel.: 06-70/228-5814

ÁLLÁS -,

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
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 nevelé-
si évre szeretettel várja mindazon
szülők érdeklődését, akik gyer-
meküket családias, szeretetteljes
légkörű, szép környezetben lévő
óvodába szeretnék járatni. Várjuk ér-
deklődő látogatásukat a 2020. már-
cius 17- és 18-án tartandó nyílt nap-
jainkon! Az óvodai beíratás idő-
pontja: 2020. április 20-24. „Kaca-
gó” Óvoda nevelőtestülete 

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROSISKOLA.
Tantermi es e-learning (online otthon
végezhető) tanfolyamok! Beiratkozás:
Tapolca, Glázer S. u. 5. Állami ta-
mogatás 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_____________________________

Angoltanár oktatást vállal délelőt-
ti órákban. Tel.: 06-70/318-8776

A K-buliszerviz  sajnálattal közli,
hogy a 2020. március 21. bada-
csonytomaji Csili buli a szerdán be-
jelentett kormányrendelet miatt el-
marad.

Élettársát keresi a Húsáruház nyug-
díjas eladója, csinos, vékony, tem-
peramentumos, antialkoholista ta-
polcai hölgy személyében 59 éves
korig. Tel.: 06-30/872-9980

OKTATÁS

PROGRAM

TÁRSKERESÉS

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA 
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Nagy mennyi-
ségben is
raktárkészletről.

-35% -25%
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ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Érték-
becslő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.:
06-20/915-6635. Nyitva tartás:
H-P 07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-os köz-
vetítési jutalékkal foglalkozom
23 éves gyakorlattal ingatlanok
közvetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközvetítő 
Lesenceistvánd panorámás részén
szobás, konyhás, erkélyes jó állapotú
hétvégi ház saját hidroforos kúttal,
villannyal eladó. Ir.ár: 6,2 mFt. Tel.:
06-20/915-6635
Patakparti, erdei környezetű 2 szo-
bás, bővíthető hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 3 mFt. Tel.: 06-20/915-6635 
Tapolcán 2 szobás, fürdőszobás csa-
ládi ház garázzsal, nyári konyhával,
4564 m2-es, gazdálkodásra kiválóan
alkalmas gyümölcsössel eladó. Ir.ár:
21 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Halápi-hegyen 60 m2-es lakóterü-
letű, állandó lakásra alkalmas, 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba-WC helyi-
ségekből álló hétvégi ház gyümöl-
csössel eladó. Ir.ár: 4,7 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonedericsen 2 és fél szobás,
fürdőszobás, vízvezetékkel, villany-
nyal, ásott kúttal rendelkező, jó ál-
lapotú hétvégi ház eladó. Ir.ár: 18,5
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél szo-
bás földszinti társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsítés,
hőkamerás vizsgálatok, napelemes
rendszerek tervezése. EURA MÉR-
NÖKIRODA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

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

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

Családi ház eladó Tapolcán, 95
m2-es, teljesen felújított, mind szer-
kezetileg, 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
legjobb 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_____________________________

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
keresünk Tapolcán és tágabb
körzetében, Balatonfüredtől Hév-
ízig, valamint Budapesten. In-
gatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül. Tel.: +36-
70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy 100x210-
es vas bejárati ajtóval 270.000 Ft-
ért, valamint medencegépészet
(szivattyú keverőszeleppel, szűrővel,
csövekkel) 130.000 Ft-ért és MTD
25 LE-s fűnyírótraktor Kawasaki mo-
torral 550.000 Ft-ért eladó. Ugyan-
ott Renault Twingo 1.2 94-es évjá-
ratú bontott alkatrészei eladók. Tel.:
06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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

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 ge-
renda eladó. Tel.: 06-30/562-7760_____________________________

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

Traktor DONG-FENG DF40G2 típus,
29 KW, teljesen új állapotban, va-
lamint MASCHIO talajmaró, füg-
gesztett tárcsa, kultivátor, szárzúzó,
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_____________________________

Töltésnek építési törmelék, föld in-
gyen elvihető. Tel.: 06-70/410-9537_____________________________

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

Eladó 2 db hosszabbítható ágyne-
műtartós gyerekheverő. Ára: 5.000
Ft/db Tel.: 06-87/413-576, 06-
70/575-4661_____________________________

10 db szőlőoszlop 220 cm-es 5 éves
500 Ft/ db eladó. Tel.: 06-30/981-
5131 _____________________________
Méhcsaládok NB. H. kereten.
Méhviasz, műlép és Minkota 40.
csónakmotor eladó Tapolcán. Tel.:
06-20/490-6650_____________________________

Rattan 2x2-es ülőgarnitúra asztal-
lal, kis belső hibával eladó. Ár:
90.000 Ft. Tel.: 06-30/400-8241_____________________________

Kardvirághagyma színkeverék eladó.
Ár: 35-40 Ft. Érd.: 06-30/4296-032_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi ácsi-
pari gépek (nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó), hidraulikus
tápegység 300 bar/380 V, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, levegős
szerszámok, tányércsiszoló 350
mm 380V, festékés habarcskeverők,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LE-ig, falhoronyma-
ró, optikai távolságmérő, optikai
szintező, profi szintezőállvány, Hon-
da és Briggs motoros kapálógépek
Hilti-Fein-Bosch-Makita gipszkar-
toncsavarozók, gőzölős tapéta el-
távolító gép, kapocs- és szögbelö-
vő gép 220V, Hilti 12V-os fúrócsa-
varozó, Hilti-Bosch akkus fúróvéső
kalapács 36V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Maki-
ta akkus szegélyvágó, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Gondnokot keres a vonyarcvas-
hegyi Villa Plattensee panzió. Egész
éves állás. Tel.:06-30/960-9489_____________________________

Ács, kőműves vállakózót vagy
generál kivitelezőt keresek lakó-
épület felújítására Káptalanfára.
Tel.: 06-20/777-9031  
szucsjozsef0901@gmail.com_____________________________

Káptalantóti Kemencésház felvételt
hirdet állandó vagy alkalmi munkára
pék-cukrász, szakács, kávézóba el-
adó, kiadó, mosogató munkakörbe.
Érd.: 06-70/252-3034_____________________________

Tapolcai építőipari cég ács, ács se-
gédmunkás és kőműves munka-
társak jelentkezését várja. "B" ka-
tegóriás jogosítvány előny! Egész
éves állás, biztos havi bérfizetés.
Érd.: 06-30/620-5049_____________________________

Közmű- és útépítésben jártas se-
gédmunkásokat felveszünk 1100 Ft
kezdő órabértől. Tel.: 06-70/701-
5520_____________________________
Házvezetőnőt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendégház-
ba Badacsonyörsön. Vendégfoga-
dás, reggeliztetés, takarítás, mosás,
vasalás. Éves állásra és idény-
munkára is. Kiváló csapat, tisztes-
séges fizetés , gyönyörű környezet.
Jelentkezni fényképes Önéletrajzzal
recepcio@balatonivendeghaz.hu ,
vagy telefonon 06-30/768-8083 ,
www.balatonivendeghaz.hu_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufu-
varozásra 3,5 t kisteherautóra (fur-
gonra) B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keres ta-
polcai telephellyel. Érd.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

Kőművest és segédmunkást fia-
talos csapatba éves munkahelyre
keresünk. Tel.: 06-30/744-6902_____________________________

A Köveskáli Közös Fenntartású Nap-
közi-otthonos Óvoda pályázatot írt ki
óvodapedagógus állás betöltésére. A
pályázati kiírás megtalálható a kozi-
gallas.gov.hu, valamint Köveskál
Község Önkormányzata honlapján._____________________________

Kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Kiemelt bérezéssel, beje-
lentéssel. Munkaruhát biztosítunk.
Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Felszolgálót felveszünk egész éves
munkalehetőséggel vagy heti 2-3
napra, helyettesítő feladatok ellátá-
sára. Érd.: La Pergola Pizzéria Tapol-
ca, Árpád u. 1. Tel.: 06-30/9275-766_____________________________

Stimmel Festék- és Építőanyag
Áruház bolti eladót felvesz jó kere-
seti lehetőséggel. Jelentkezni tele-
fonon: +36-30/947-0364 vagy
emailben: helen2@t-online.hu

Kazinczy tér 9 szám alatt 76 m2, há-
lószoba, étkezős, egyedi tömbfűté-
ses napkollektoros lakás eladó. Irá-
nyár: 17,4 m. Tel.: 06-30/738-5188_____________________________

17-es Y-ban 2 szoba étkezős 64 m2-
es lakás eladó. U.i.: 2 szekrénysor,
komód, franciaágy, ülőgarnitúra,
mosógép és hűtő eladó. Érd.: 06-
20/9617-200  _____________________________

Tapolcán Május 1. utcai 3. emele-
ti 63 m2-es lakás eladó. Érd.: va-
sárnap, 06-20/8038-025_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában négy la-
kásos társasházban első emeleti fel-
újított lakás. Érd.: 06-30/994-7623

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_____________________________

Május 1. utcában garázs kiadó.
Érd.: 06-30/4468-102_____________________________

Tapolcán 38 m2-es új építésű 1 szo-
bás lakás kiadó hosszú távra. Tel.:
06-70/7789-456_____________________________

Tapolcán kiadó 2 szobás, felújított la-
kás nemdohányzó, gyermektelen fi-
atal párnak. Állat nem hozható. Kau-
ció szükséges. Tel.: 06-30/854-3715_____________________________

2 szoba összkomfortos lakás frissen
felújítva áprilistól kiadó Tapolcán.
Tel.: 06-20/372-0400_____________________________

Kiadó bútorozatlan lakást (1,5-2
szoba) keres házaspár. Tel.: 06-
30/414-5870_____________________________

Tapolcán és környékén kiadó házat
keresünk hosszú távra. Referencia
és kaució nem probléma. 2 felnőtt,
1 gyermek és 1 kistestű kutya.
Tel.: 06-20/927-2735

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

Kiadó garázs Tapolcán a Május 1 ut-
cában. Tel.: 06-20/445-5302_____________________________

Egry József utcában kiadó garázs.
Tel.: 06-20/3433-626

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását, tel-
jeskörű ügyintézéssel, generálkivi-
telben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés, rö-
vid határidő. Tel.: 06-20/236-5361_____________________________

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

_____________________________

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

KIADÓ
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

Badacsonylábdihegyen az Eldora-
dó Kemping és Étterem takarítónő-
ket és fizikai munkát bíró karban-
tartót keres. Tel.: 06-30/9468-452_____________________________

Badacsonyi vendéglátó egységbe
konyhai kisegítőt, szakácsot, pultost,
valamint placcos munkatársat ke-
resünk. Tel.: 06-30/223-6809_____________________________

Szigligeti családi vendéglőnkbe ke-
resünk éves állásra – vagy csak sze-
zonra – szakácsot, főzőasszonyt, fel-
szolgálót, pultost, kerti grillszakácsot.
Fenti szakmákban – akár tavaszi be-
tanítással – vendéglátást szerető le-
endő kollégák – szünidei egyete-
misták, középiskolások – jelentke-
zését is várjuk. Érd.: 06-30/9945-040_____________________________

Münchenben idős hölgy ápolónőt
keres lakhatási lehetőséggel (do-
hányzó). Tel.: 06-30/2912-409_____________________________

Idős hölgy gondozót keres. Ápolást
nem igényel. Nappalra 10-15 óráig.
Érdeklődni Badacsonytomaj Fő u.
58. Tel.: 06-87/702-022_____________________________

Felszolgáló-pultos kollégákat ke-
resünk nemesvitai Equital panzió
éttermébe. Amit kínálunk: egész
éves foglalkoztatás, két műszakos
munkarend, VERSENYKÉPES fi-
zetés megegyezés szerint, kelle-
mes munkahelyi légkör, kedves
kollégák, korrekt vezetők. Je-
lentkezni: 06-30/659-3904 vagy
info@equital.hu_____________________________

Szobaasszonyi munkakörbe kere-
sünk kollégát a nemesvitai Equital
panzióba. Amit kínálunk: egész éves
állás, VERSENYKÉPES fizetés meg-
egyezés szerint, útiköltség térítés,
busz közlekedéshez igazodó mun-
kaidő, kellemes munkahelyi légkör,
kedves kollégák, korrekt vezetők. Je-
lentkezni: 06-30/659-3904 vagy
info@equital.hu_____________________________

Pannon Sütő Kft. Tapolcai Üzeme
gépkocsivezetőt keres, C kategóri-
ás jogosítvánnyal, GKI kártyával.
Munkavégzés hétfőtől péntekig.
Nyugdíjas jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni, hétfőtől péntekig, 8-16
óráig a 06 20/347-4687 telefon-
számon lehet!_____________________________

Cégünk „C” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező alkalmi munka-
vállalót keres, 18 tonna alatti ka-
mionra. Nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk. Érdeklődni: Hétfőtől-pén-
tekig, 8-17 óra között a  06-20-293-
2985 telefonszámon._____________________________

Tapolcai Fórum sörözőbe éves ál-
lásra pultost keresünk. Érd.: 06-
30/644-0756_____________________________

Szakácsot keresünk éves állásra a
Fórum Pizzériába. Érd.: 06-30/644-
0756_____________________________
Munkájára igényes, tapasztalt sza-
kácsot, főzőasszonyt, konyhai ki-
segítőt, takarítónőt, karbantartót
felveszünk balatoni gyermeküdülő-
be. Mobil: +36-20/943-0643_____________________________

Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft.
felvételt hirdet kőműves munkakör
betöltésére. Fényképes önéletraj-
zokat a csellehaz@csellehaztapol-
ca.hu e-mail címre vagy postai
úton a 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
3/39. kérjük küldeni. Jelentkezési ha-
táridő: 2020.április 15._____________________________

2020. áprilistól szeptemberig tartó
időszakra keressük kollégánkat a
Nyári Pincébe, aki a tavaszi- nyári
időszakban a helyi vendéglátásért fe-
lel. Elvárások: önálló, pontos, precíz
munkavégzés, jó kommunikációs
készség, legalább egy idegen nyelv,
jogosítvány, autó. Borok ismerete,
vendéglátós tapasztalat előny! Je-
lentkezni e-mailben fényképes öné-
letrajzzal info@nyaripince.hu vagy
telefonon 06-30/640-6818 lehet.

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartonozás.
Kiülők készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, cserepe-
zést, lemeztető szerelést, kémény-
rakást, kőművesmunkát, bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/713-0366, 06-
30/713-0566_____________________________

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

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

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

Műkő, márvány, gránit síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécses tar-
tók, felújítások betűvésés. Szabó Ist-
ván kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u. 25. Te.: 06-87/321-620 _____________________________

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

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

Fakivágás! Veszélyes fák kivágása.
Épületekre, vezetékekre hajló ágak
levágása, alpintechnikai módszerrel.
Bozótirtás. Horváth Sándor kertész,
fakitermelő. T.: 06-70/229-6598_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sürgős-
ségi zárnyitás! Immobilizeres autó-
kulcsok másolása, kulcsházak, táv-
irányítók, kapunyitó távirányítók,
kés-, húsdaráló kés- és metszőol-
lóélezés. Tapolca, Sütő A. u. 3. T.:
06-20/9855-898_____________________________

Kertgondozás! Karbantartás! Vál-
lalok kertek, nyaralók területén fűny-
írást, fűvetést, fűkaszálást, gyep-
szellőztetést, tápanyag utánpótlást.
Nyaralók, üdülőtelkek ház körüli
karbantartását! Magánszemélyek-
nek, cégeknek egyaránt számlaké-
pesen! Keressen bizalommal! Tel.:
06-70/521-8094_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval munkát
vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák ki-
vágása, gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vége-
zendő munka 20 méter magasságig.
SZABÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Kitűnő állapotban lévő 2011-es
A180-as Mercedes eladó teljes
gyári extrával. 300.000-400.000 Ft
között diesel személyautót beszá-
mítok. Tel.: 06-20/372-0400_____________________________

Mitsubishi Pajero sportterepjáró 1
év műszakival, jó állapotban eladó.
Citroën Xantia friss műszakival
2022. március 26-ig, vonóhoroggal,
jó állapotban eladó. Tel.: 06-20/232-
6506_____________________________
Piaggo FLY-Derbi 502T robogó el-
adó, 2013-as, újszerű állapotban,
nyári gumi használt Michelin Pri-
macy3, 225/50x17 4 db, 2016-os
gyártás. Tel.: 06-30/405-4552

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

Szőlőben selejt akácfa oszlop eladó.
Érd.: 06-87/412-432
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VEGYES oöl

Tapolcán a déli városrészben, a köz-
ponthoz közel eladó egy 138 m2-es,
belülről teljesen felújított kétszintes,
összkomfortos családi ház 650 m2-
es telekkel. Földszint 100 m2 nap-
pali + 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_____________________________

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

Balatoni panorámás nyaraló kiváló
helyen eladó! Badacsonyban köz-
vetlenül a Római útnál teljes közmű-
vekkel rendelkező 70 m2-es tégla-
építésű nyaraló, 812 m2 belterületi tel-
ken, bővítési lehetőséggel eladó. Ár:
34,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Eladó Tapolca északi részén iker csa-
ládi ház fele (esetleg összeköltö-
zőknek az egész: 2x120m2, 2x378
m2 telken). Vállalkozásra alkalmas
40 m2 melléképülettel. Érd.: 06-
30/650-2042_____________________________

Eladó-felújítandó családi házat ke-
resünk Tapolca kertvárosi részén.
Érd.: 06-20/462-6580, 06-30/376-
0946_____________________________
Figyelem! Nehogy lemaradj! Za-
lahalápon Lila Presszó lakóingat-
lannak, üzletnek, irodának eladó te-
lekáron 780 m2 telken. Érd.: 06-
20/481-7034_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év ta-
pasztalatával, széles vevőkörrel a
lehető legjobb vevőt találja meg
ingatlanára. www.badacsonyin-
gatlaniroda.hu Tel.: +36-30/9477-
270 dr. Benda Ferencné_____________________________

Eladó Tapolca Sebronban teher-
mentes 2377 m2-es bekerített in-
gatlan kis épülettel. Vezetékes víz, 3
fázisú villany, zárt szennyvíztartály. Ér-
deklődni 16 óra után: 06-20/911-3328

Eladó lakás Tapolcán a Sümegi
úton! Teljesen felújított 37 m2-es
téglaépítésű, földszinti, déli fekvésű
garzonlakás. Teljes berendezéssel
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 társas-
házi lakás. Az ablakok illetve a ra-
diátorok 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
földszintes, 37 m2-es, 1 szobás
társasházi lakás. ABC és helyi járat
megálló közvetlen közelében. Érd.:
06-30/513-6587_____________________________

Hévíz határában - csendes, nyugodt
helyen - 2 percre a fürdőtől új építé-
sű, 60 m2-es, 2 szoba + nappalis, te-
raszos, összkomfortos, földszintes,
250 m2 kertkapcsolattal rendelkező,
kulcsrakész, önálló helyrajzi számmal
rendelkező lakás-apartmanok, par-
kosított, zárt és őrzött lakóparki kör-
nyezetben, saját parkolóval eladók. Ár:
21 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

LAKÁS AC1Bdg

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni felü-
letkezelése, kerítés, térkő és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású mo-
sóval Tapolcán és környékén. Var-
ga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtelenítés,
gázkészülékek cseréje, engedélye-
zetése, beüzemelése, gázfogyasztás
optimalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági tanácsa-
dás, gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági szer-
viz. Szijártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
06-87/350-904_____________________________

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereske-
dés. Kerti gépek alkatrészei, kiegészí-
tõi. Motorfûrész láncok, elektromos
gépek 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, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes
kivitelben - saját gyártás - megren-
delhetők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés fed-
kövek készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől. Szi-
lasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Hon-
véd u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás, köl-
töztetés, sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalanítása
pincétől a padlásig. Minden, ami fu-
var. Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható mun-
ka, számlaképesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves munkák,
teljes házfelújítás! Szőlőmunkák, fű-
kaszálás, fűnyírás és bozótirtás! Csa-
ládi ház, nyaraló kerti munkáit is vál-
laljuk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

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

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

Olcsón eladó ágyneműtartós, ággyá
alakítható sarok ülőgarnitúra, 2 he-
verő és bontott, hőszigetelt ablakok.
Tel.: 06-30/557-6057_____________________________

Elektromos kerékpárok, új benzin-
motoros kúpos fahasító gép, körfű-
rész, akkus flex 24V, oszlopos fúró
benzinmtorosgép 220V, Honda mo-
toros Bomag lapvibrátor 75-100 kg,
Vibromax 1300 diesel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek 220/380V,
hordozható kisméretű cserépkály-
ha, Stihl – Husqvarna-Jonsered ben-
zinmotoros sövényvágók, Fein fém-
vágó fűrész új, térkőroppantó új, ak-
kus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új, Schul, Di-
ana, LG, Slavia légpuskák, Honda agg-
regátor 2-6,5 KW/220V, hordozható
kisméretű áramfejlesztők, új táska-
kompresszorok, Makita akkus ko-
csiporszívó, akkus lépcsőjáró mol-
nárkocsi, asztali körfűrészek, állványos
vizes köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó – és
még ok minden más, amire önnek
szüksége lehet, érdeklődjön! Csere is
lehetséges. Hibás kisgép akkuk javí-
tása! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fémvágó
szalagfűrészek, ELU gérvágó-körfűrész
átfordítható asztallal, Vaillant átfo-
lyós vízmelegítős gázbojler újszerű,
Husqvarna damilos késes fűkasza,
asztali álló szalagcsiszoló 70 cm-es
szalaghosszal 220 V, légkompresz-
szorok 4 L-től 200 L-ig különböző tel-
jesítménnyel ipari kivitelben is, ben-
zinmotoros és elektromos gyepszel-
lőztetők, Hilti-Spit-Makita-Bosch-Me-
tabo fúróvésőkalapács SDS MAX, két-
kezes vésőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép, gipsz-
karton csavarozó, profi akkus fúrók, fel-
sőmarók, hegesztőtrafó 220/380V
190 A, kisés nagyflexek, szalagrez-
gőekcenter csiszolók, asztali kettős és
vizes köszörűk, benzinés dízelmotoros
aggregátorok, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevágók, ka-
ros fémdaraboló 380/220V-os, Hilti-
Bosch-Makita-Metabo szerszámgép
dobozok eladó. Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Kubota B6000-es kistraktor, össz-
kerekes talajmaróval, teljesen fel-
újítva, kitűnő állapotban eladó. Pan-
nonia motoros kistraktor, szalagfű-
rész-élező autotamata gyári német,
hegesztő-vágó aparát, láncfűrészé-
lező, 380 V-os sterimó eladó. Tel.:
06-20/232-6506_____________________________

AEG és Elektrolux automata mo-
sógép, újszerű Hajdu centrifuga,
étkezőasztal 4 db kárpitos székkel,
Gorenje mikro digites újszerű álla-
potban eladó. Tel.: 06-30/405-4552_____________________________

Konyhabútor nagyon jó állapotban,
beépített gépekkel (sütő, főző, pára-
elszívó, mosogatógép, mikrohullá-
mú sütő eladó. Érd.: 06-20/9153-081_____________________________

Eladó kb. 60 m3 mészkő falazási
munkákhoz, valamint íróasztal, csa-
varozógép, tűvibrátor, fedeles mű-
anyag tartály és bontott nagyméretű
tégla. Érd.: 06-20/9153-081_____________________________

Tolóajtós világos szekrény 2 részes,
egy francia heverő eladó. Tel.: 16 óra
után 06-30/579-5935_____________________________

Alko ágaprító, benzinmotoros sö-
vényvágó és egy oszlopfúró 2 db fú-
rószárral eladó. Érd.: 06-70/6701-
251 _____________________________

Tojótyúkok Tetra SL, 19 hetesek el-
adók. Érd.: 06-30/460-2008

TŰZIFA )

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

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

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. 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, be-
szerelése, asztalosmunkák elvég-
zése. T.: 06-30/387-8281_____________________________

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

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

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előtetők,
féltetők építését, javítását és bá-
dogozást vállalunk. Tel.: 06-30/700-
7730, 06-30/464-1461_____________________________

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

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robogó
alkatrészek, autóalkatrészek meg-
rendelésre. Tapolca, Szent István u.
3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

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

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmun-
kák szakszerűen, olcsón. Regisztrált
szerelő, villamos mérőhely kivitele-
zése. Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűzhe-
lyek beüzemelése, javítása. Továbbá
konvektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berendezések
javítása, villany- és gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465

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) házhozszállítással
és igény szerint fatárolóba pako-
lással eladó. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz, ki-
váló fűtőértékű tölgyfa-melléktermék
tűzifa konyhakészen, kiszállítva el-
adó. Kis kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

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

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

Száraz, méterbe vágott cser tűzifa
17000 Ft/erdei köbméter áron eladó.
Érd.: 06-70/703-3047_____________________________

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

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 előnyben.
T.: 06-30/256-1677_____________________________

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 kő-
művest azonnali kezdéssel felveszek.
Bér megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Révfülöpi étterembe éves állásra
szakácsot, konyhai kisegítőt kere-
sünk éves állásra. Érd.: 06-70/428-
1800_____________________________
Munkájára igényes szobafestőt
felveszek. Tapolca környéki munkák.
06-30/994-9010_____________________________

Szobalányt és reggeliztető felszol-
gálót keresünk vonyarcvashegyi
panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzésre.
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 kőmű-
vest keresek. Tel.: 06-30/491-9689_____________________________

Szőlőművelő brigád kerestetik,
azonnali kezdéssel rövid, ill. hosszú
távra. 5,5 ha nem összefüggő terü-
letű szőlő művelésére szüretig.
mdphd622@hotmail.com_____________________________

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

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

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

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

Vagyonőröket keresünk Tapolcára,
Veszprémbe üzletőrzésre, kiemelt
bérrel. Tel.: 06-70/228-5814

ÁLLÁS -,

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
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 nevelé-
si évre szeretettel várja mindazon
szülők érdeklődését, akik gyer-
meküket családias, szeretetteljes
légkörű, szép környezetben lévő
óvodába szeretnék járatni. Várjuk ér-
deklődő látogatásukat a 2020. már-
cius 17- és 18-án tartandó nyílt nap-
jainkon! Az óvodai beíratás idő-
pontja: 2020. április 20-24. „Kaca-
gó” Óvoda nevelőtestülete 

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROSISKOLA.
Tantermi es e-learning (online otthon
végezhető) tanfolyamok! Beiratkozás:
Tapolca, Glázer S. u. 5. Állami ta-
mogatás 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_____________________________

Angoltanár oktatást vállal délelőt-
ti órákban. Tel.: 06-70/318-8776

A K-buliszerviz  sajnálattal közli,
hogy a 2020. március 21. bada-
csonytomaji Csili buli a szerdán be-
jelentett kormányrendelet miatt el-
marad.

Élettársát keresi a Húsáruház nyug-
díjas eladója, csinos, vékony, tem-
peramentumos, antialkoholista ta-
polcai hölgy személyében 59 éves
korig. Tel.: 06-30/872-9980

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./10.   2020. március 14.

, 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

Gépkezelő
képzés és

vizsga
Tapolcán

áprilisban.

Jelentkezés:
06-70/673-7375

• Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép-
kezelő

• Emelőgépkezelő

• Targoncavezető

E-00171/2017

BASALT-KÖZÉPKŐ KFT
UZSA

ÜGYVEZETŐI
ASSZISZTENS

munkavállaló nőt keres:

munkakörbe.

Pályázatot a laub@basalt.hu
e-mail címre kérjük megküldeni.

Információ munkanap 9-15 között
a 06-30/38-25-120 telefonszámon.

Feltételek:

Előny:

- felsőfokú gazdasági végzettség
- tárgyalóképes német vagy angol

nyelvtudás
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat

- mérlegképes könyvelői
jogosultság

- controlling tapasztalat

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

Temetési koszorúk, sírcsokrok már 4000 Ft-tól!

Már most készülünk! Hamarosan minden egynyári virág 99 Ft

Legyen névnap, születésnap, ballagás vagy esküvő,
v Tapolcán, a Főtéri Könyvesbolt mellett nyílt virágüzletünkben!árjuk Önt

Elemér Virágboltja az Ön üzleti partnere. Számíthat Ránk!

ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!Elemér
Virágboltja 06-30/348-7469

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres
kollégákat.VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Kiemelkedő bérezéssel, cafeteria-val, extra juttatásokkal
kínálunk hosszútávú, folyamatos munkaviszonyt.

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799, +36-30/599-9867
számokon vagy e-mail-ben a fibrotermica@fibrotermica.hu címen

„Villanyszerelő” kulcsszóval.

H U N G A R Y K F T.

Ingatlan Patika Kft.
tapolcai irodájába
ingatlanközvetítésben jártas
munkatársat keres.

Érdeklődni:

06-30/359-6879

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.
Munkába járás: cég autóbuszával !a történik

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés az alábbi várjuk:ő ed edet címen

VÍZKEZELŐT

Kékkúti palackozó üzemébe, azonnali belépéssel

keres!

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Telefon: 06 87 563 200, 06 87 563 232

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

Elvárások:

Előny:

Amit mi kínálunk:

• Műszaki szakképesítés (gépipari szakmunkás bizonyítvány (pl. lakatos,
gépbeállító lakatos, gépszerelő, szerszámkészítő stb.)

• Élelmiszeriparban, vagy víztisztítás munkaterületen szerzett szakmai tapasztalat
• Megbízható és önálló munkavégzésre való képesség
• Több műszakos munkarend vállalása

• Karbantartó lakatos szakképesítés
• Érvényes kazánfűtői szakképesítés
• Targoncavezetői jogosítvány

• Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatást
• Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést
• Havi ösztönző prémium rendszert
• Emelt mértékű műszakpótlékokat: 25% délután, 45% éjszaka
• Teljes körű élet és balesetbiztosítást
• Hosszú távú munkalehetőséget
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2020. március 17. 13 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(kedd)

Élelmiszeripari csomagolókat
3 műszakos munkarend

195.000+5.000 Ft/hó (alapbér+jelenléti pótlék)
délután 15%, éjszaka 50% műszakpótlék

26.000 Ft/hó Cafeteria
havonta termékjuttatás

háztartási termékek kedvezményes
vásárlási lehetősége

2 műszakos, ülő munkakörbe
kézi összeszerelőket

3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

operátorokat, kézi összeszerelőket,
gépkezelőket

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Tapolcáról, Gyulakesziről, Káptalantótiról,

Mindszentkálláról, Szentbékkálláról

MUNKALEHETŐSÉGEK

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Vevő ügyfeleink részére
eladó nyaralókat, pincéket,

présházakat, családi házakat
keresünk Tapolcán és
30 km-es körzetében.

06-70/4545-176
06-70/396-9857

TŰZIFA AKCIÓ
AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL

2020. január 3-tól a készlet erejéig.

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

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

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

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

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
151 130 Ft helyett most 144 780 Ft
Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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Tapolca, Petőfi u. 18. (a Stari mellett) Tel.: 06-30/632-15-69
VASVÁRI OPTIKA

SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS
MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉK

KONTAKTLENCSE
NAPSZEMÜVEGEK

ELŐTÉTES OPTIKAI KERETEK

VICTORIA SPORTBOLT
• • • • • •• Tapolca, Petőfi utca 18. •

Bankkártya és SZÉP kártya elfogadóhely.

Női, férfi és gyerek cipő
nagy választékban,

a környék legjobb árain!

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

ÉVELEJI
AKCIÓ! -25%

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

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

Tel.: 06-30/3777-079

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA
• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

- ARISTON

A Groupama Biztosító Zrt. tapolcai irodája
ügyfélszolgálati és tanácsadó kollégákat keres!

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: zsuzsanna.szabo@groupama.hu
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:

Szabó Zsuzsanna üzleti vezető +36-30/355-7256

Feladataid közé tartozik:
� Ügyfélforgalmi feladatok ellátása
�

�

�

�

�

�

�

Meglévő ügyfélállomány kezelése és bővítése
Közreműködés biztosítási szerződések – és OTP banki termékek közvetítésében

Magas kereseti lehetőség
Támogatási program
400 fő(!) induló ügyfélállomány
Karrierépítési lehetőség
Technikai háttér és irodahasználat

Amit adunk:
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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, 2020.03.14-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

SAJÁT NEVELÉSŰ fehér RÁNTANIVALÓ
CSIRKEkonyhakész hús

Tel.: 06-30/3349-651
Lesencetomaj, Kossuth u. 57.

Hatóságilag ellenőrzött!

750 Ft/kgMegrendelhető:Megrendelhető:
Március 19., 21.,
24., 26., 28-ra
Március 19., 21.,
24., 26., 28-ra

Stimmel Festék- és
Építőanyag Áruház

BOLTI ELADÓT
jó kereseti lehetőséggel

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

vagy emailben: helen2@t-online.hu

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Új tavaszi
kollekció
érkezett!

Új tavaszi
kollekció
érkezett!

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.www.versbeton.huwww.versbeton.hu

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

MINŐSÉGI

AKÁCFA KARÓK

KERÍTÉS ELEMEK
ÉS

KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!!!

ZALAHALÁPI VAGY SÁSKAI
TELEPHELYÜNKÖN RENDELHETŐ:

• tetszőleges méretben

a paradicsom karótól

a gerendáig,

• gyártói áron,

• akár kiszállítással!

Árajánlatért és egyedi
igényével keressen minket
az alábbi elérhetőségeken.

Za-Sa Kft.
Zalahaláp, Petőfi tér 3.

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

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
05.00 - 22.00

14.00 - 20.00
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ

SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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