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Tisztelt Betegeim!

Ebben a szomorú és válságos helyzetben

– mivel személyesen beteggel határozatlan

ideig nem találkozhatok – annyiban próbálok

segíteni, ha sürgető jellegű kardiológiai

panaszuk vagy problémájuk van

– eddigi gyakorlattól eltérően –,

telefonon próbálok tanácsot adni.

Előtte azonban háziorvosukkal konzultáljanak,

amennyiben további kérdés marad, hívjanak fel.

Sürgősségi ellátásban a Tapolcai Kórház

és a Balatonfüredi Szívkórház továbbra is

renelkezésre áll.

Tel.: 06-30/217-9203

Üdvözlettel, kitartást: dr. Végh Zoltán

kardiológus

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

VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉGEK
INGYENES BUSZJÁRATOK

TAPOLCÁRÓL!

ÖSSZESZERELŐ
Kereset: nettó 175.000 Ft-tól

Hívja a +36 20 240 54 49
telefonszámot

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Ügyfélszolgálatunk látogatását meghatározatlan időre felfüggesztettük

Társaságunk elsődleges célja közösségünk minden tagjának védelme, a járvány hazai terjedésének
megakadályozása, a járvánnyal összefüggő kockázatok csökkentése.

Ajelen helyzetre való tekintettel

Kérjük szelektíven gyűjtött hulladékától a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében váljon meg,
illetve a szelektív szigeteket vegye igénybe!
Egyéb hulladékokkal kapcsolatos átadási szándékát (gumi, elektronika, zöldhulladék) kérjük halassza
későbbre!

Társaságunk a vegyesen gyűjtött háztartási hulladék begyűjtését folyamatosa biztosítja.
A szelektív hulladék a megszokott rend szerint a lakosságtól elszállításra kerül, a közületi gyűjtést
felfüggesztettük. Egyéb hulladékokkal kapcsolatos átadási szándékát kérjük halassza későbbre!

Személyes ügyintézés helyett az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére:

Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.
Lakossági e-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Közületi e-mail cím: kozulet.tapolca@nhsz.hu
Honlapunkon szolgáltatásainkról teljes körűen tájékozódhat: www.nhsztapolca.hu

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

A hulladékudvar működését maghatározhatatlan időre felfüggesztettük

A hulladéklerakó üzemeltetését meghatározatlan időre korlátoztuk, a lerakóra
bejutás kizárólag munkavállalóink részére megengedett

Vegyes- és szelektívhulladék begyűjtés:

Konténeres 5-7 m3-es hulladékgyűjtésünket egyelőre fenntartjuk, megrendelés: 06
70 685 6625 vagy 06 87 709 831 telefonszámokon, vagy lerako.tapolca@nhsz.hu

A koronavírussal összefüggésben meghozott korlátozó intézkedések időtartama alatt hulladéktároló
edény hiányában, NHSZ emblémás zsák helyett fekete színű, boltban vásárolható szemeteszsákban is
elszállítjuk hulladékát.

Ficsor Elza
ügyvezető

NHSZ Csobánc Kft, NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

- ARISTON

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

(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

Kedves Vásárlók!

CSAK 1 FŐ VÁSÁRLÓ

Köszönjük!

A fokozott vírus helyzetre való tekintettel
az eladótérben az eladón kívül egyszerre

tartózkodhat,
ezért kérjük kint várakozzanak!

Az üzletben és kint is kérjük tartsák meg
egymás között az 1 méter távolságot!

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Kedves Vásárlók!

CSAK 1 FŐ VÁSÁRLÓ

Köszönjük!

A fokozott vírus helyzetre való tekintettel
az eladótérben az eladón kívül egyszerre

tartózkodhat,
ezért kérjük kint várakozzanak!

Az üzletben és kint is kérjük tartsák meg
egymás között az 1 méter távolságot!

Reklámfeliratok,
dekorációk,

megállítótáblák
készítése.

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

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

, 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./11.   2020. március 21.

, 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 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

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

Vevő ügyfeleink részére
eladó nyaralókat, pincéket,

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

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

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

TARGONCAVEZETŐT

Kékkúti palackozó üzemébe, azonnali belépéssel

keres!

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Telefon: 06 30 655 6903

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

Elvárások:

Amit mi kínálunk:

• Jó munkabírással rendelkezel és megbízható vagy;
• Rendelkezel targoncavezetői jogosítvánnyal (3324 vezetőüléses
targonca vezetésére jogosító jogosítvány megléte);

• Van targoncavezetésben szerzett tapasztalatod;
• Nem okoz gondot számodra a 2 műszakos munkarend!

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

• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget!

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

CORONAVÍRUS tájékoztató

Tapolca és Sümeg településeken
a 2020. évi tavaszi lomtalanítás elmarad!

Egyben kérjük a lakosságot, hogy vegyes- és
szelektívhulladék tároló edényét a szabad

levegőn, ne fedett helyen tárolja!

Az Ön, családtagjai és munkavállalóink
érdekében kérjük, hogy az ürítésre történő

kihelyezés előtt hypós vízzel fertőtlenítse
edényét!

Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk elsődleges célja közösségünk minden tagjának védelme,
a járvány hazai terjedésének megakadályozása, a járvánnyal össze-
függő kockázatok csökkentése.

Ajelen helyzetre való tekintettel

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

Tapolca, 2020.03.17.

Ficsor Elza
ügyvezető

A lomtalanítást a pandémiás helyzetet követően
egy későbbi időpontra halasztjuk!

Bízunk a WHO meglátásban, mely szerint a napsugár és az UV
sugárzás hathatós ellenszere a koronavírusnak.

Addig tudunk a szolgálatára lenni, amíg munkavállalóink
egészségileg alkalmasak a munkavégzésre.

Mi mindent megteszünk ennek érdekében, Ön ennyit tehet
értünk.

Kedves Betegeink!
Ezúton is megköszönöm megértő,

fegyelmezett hozzáállásukat
a világjárvány miatt az ÖNÖK

és MUNKATÁRSAIM védelmében
hozott új kiszolgálási rendhez.
Minden erőnkkel igyekszünk
az Önök gyógyszerellátását

biztosítani.
Kérjük további szíves

együttműködésüket, köszönettel:
a „STARK PATIKA” dolgozói

nevében:
Dr. Stark Borbála

kft.nyomda
Tapolca, Batsányi u. 1.

Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644
06-20/980-8059

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus-járvány

elleni védekezéssel
összefüggő legfrissebb
korlátozásokról szóló

kormányrendelet
értelmében irodánk

nyitvatartása
átmenetileg

8-15 órára módosul.
Köszönjük szíves
megértésüket!

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel,
és minden óvintézkedést betartva cégünk

vállal továbbra is Tapolca és vonzáskörzetében,
az északi parton kerti/nyaralónál lévő

munkákat, ároktisztítást, zöldterület kezelést,
gallyazást, mezőgazdasági szolgáltatást,

kis- és nagyüzemű szőlőterületek egész éves
művelését (szőlőkivágást).

Telefonszám: 06-70/674-9728

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

Kedves Gazdik!

• TAPOLCA ÁLLATORVOSI KÖZPONT •
Tapolca, Batsányi u. 44. • Tel.: 06-20/9217-372

Email: asvanyi.tamas@gmail.com • Web: www.tapolcaallatorvos.hu

A Kormány által kihirdetett járvány vészhelyzetre való tekintettel

mindannyiunk érdekében az alábbiakat kéri Önöktől:
Dr. Ásványi Tamás állatorvos

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8. 06-20/9217-372

9.

Jó idő esetében ne tömörüljenek a váróban, kint a szabadban megfelelő
távolságra várakozzanak, egymást kivárva türelmesen jöjjenek be érkezési
sorrendben!

Egy beteggel egy gazda jöjjön be hozzánk a rendelőbe!
A lehető legrövidebbre fogják a konzultációkat!
A váróban kihelyezett kézfertőtlenítőt kérem használják a kezelőbe

történő belépés előtt!
Aki betegnek érzi magát-lázas, kérjük maradjon otthon!
Tiszteljék egymást és legyenek egymás felé empátiával!
Jelen tudásunk szerint ez a betegség nem terjed át kis kedvenceinkre.
Telefonáljanak! Kérjenek időpontot! telefonon tudnak

tanácsot kérni abban az esetben, ha panasza van kis kedvencének, de
nem tudják elhozni.

Érdemes a havi táp, alomanyag, parazita mentesítők több havi
mennyiségét beszerezni (nem ipari mennyiségre gondolok).

10.

Most nagyon aktuális a 3 hónap hatóidejű parazitamentesítő
tabletta beszerzése!!!

A kullancsok, bolhák, egyéb paraziták nincsenek tekintettel
a járványra. Sajnos tömegével támadnak kis kedvenceinkre.

Most 10% kedvezménnyel!

11. Ha valami okból kis kedvencük egyedül marad otthon (karantén,
kórházba kerülnek, egyéb korlátozó intézkedések) kérem, gondoskodjanak
ellátásukról! Beszéljék meg szomszédjaikkal, ismerősökkel, hogy
gondoskodjanak róluk!

Jelen szabályozás szerint az állatorvosi rendelőket
nem kell bezárni!!!

Ha mégis ez bekövetkezne, erről külön értesítést kapnak
a Facebook oldalamon!



WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 23 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök ingatlanközvetítő 
Sáskán 4 fél szobás, fürdőszobás,
200 éves parasztház eladó. Ir.ár:
10 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
amerikai konyha + 1 egész, 2 fél
szobás kitűnő állapotú, 109 m2-
es lakóterületű lakóház garázzsal,
pincével, műhellyel eladó. Ir.ár: 35
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen állandó la-
kásra alkalmas 3 fél szoba, für-
dőszoba, konyha helyiségekből
álló, elszigetelt fekvésű, panorá-
más hétvégi ház eladó. Ir.ár: 15
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd panorámás ré-
szén szobás, konyhás, erkélyes jó
állapotú hétvégi ház saját hidro-
foros kúttal, villannyal eladó. Ir.ár:
6,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 2 és fél szobás,
fürdőszobás, vízvezetékkel, vil-
lannyal, ásott kúttal rendelkező, jó
állapotú hétvégi ház eladó. Ir.ár:
18,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél
szobás földszinti társasházi lakás
eladó. Ir.ár: 9 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635_____________________________
Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgála-
tok, napelemes rendszerek ter-
vezése. EURA MÉRNÖKIRODA
Kft. 06-20/4067-310_____________________________

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

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

5,5 ha nem összefüggő területű
szőlő, illetve pincészet bérbe ki-
adó vagy eladó. mdphd622@hot-
mail.com_____________________________

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

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

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

Eladó-felújítandó családi házat
keresünk Tapolca kertvárosi ré-
szén. Érd.: 06-20/462-6580, 06-
30/376-0946_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év
tapasztalatával, széles vevő-
körrel a lehető legjobb vevőt ta-
lálja meg ingatlanára. www.
badacsonyingatlaniroda.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 szennyvíz-
tartály. Érdeklődni 16 óra után: 06-
20/911-3328

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Szőlészeti munkát vállalunk 10-
12 fős csapattal, mint egyéni vál-
lalkozó. Érd.: 06-70/881-6574,
06-20/611-6651_____________________________

Háztartási gépek márkaszervi-
ze! Garanciális és készpénzes
javítás, klímatelepítés, szer-
viz. Új gépek kiszállítása, be-
üzemelése Tapolca 5.000 Ft-tól.
Szabó Gábor háztartási gép-
szerelő. T.: 06-20/511-8003,
06-87/411-965_____________________________

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

Lábápolást, esztétikai és gyógy-
pedikűrt vállalok Tapolcán,
Keszthelyen és vonzáskörze-
tünkben. Hívásra házhoz me-
gyek. Tel.: 06-30/467-4279_____________________________

Vállalok járólapozást, csempé-
zést, kisebb kőművesmunkákat.
Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Sürgősen eladó egy OPEL AST-
RA 1,4-es 2002-es fehér sze-
mélygépkocsi 2020.08.17 érvé-
nyes műszakival. 280.000 Ft-
ért. Ugyanitt eladó 50 darabos ve-
lencei álarc gyűjtemény, és egy
terrakotta színű 160x200-as fran-
ciaágy újszerű állapotban. Érd.:
06-30/994-1955

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vá-
sárolnék. Pál László Tel.: 06-
70/379-8439_____________________________

5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati ajtóval
270.000 Ft-ért, valamint me-
dencegépészet (szivattyú keve-
rőszeleppel, szűrővel, csövek-
kel) 130.000 Ft-ért és MTD 25 LE-
s fűnyírótraktor Kawasaki mo-
torral 550.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott Renault Twingo 1.2
94-es évjáratú bontott alkatrészei
eladók. Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-
20/437-2423, 06-20/277-1256,
06-20/9276-060, 
asztalosfatelep.hu_____________________________

Magas humusztartalmú jó mi-
nőségű termőföld eladó. Tel.: 06-
20/9553-267_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos,
fagyasztóláda, ablakos mosó-
gép, szárítógép, centrifuga, for-
gótárcsás mosógép, kombinált
hűtőszekrény, elektromos ágy
eladó. Tel.: 06-30/905-9367_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Méhcsaládok NB. H. kereten.
Méhviasz, műlép és Minkota 40.
csónakmotor eladó Tapolcán.
Tel.: 06-20/490-6650_____________________________

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

Olcsón eladó ágyneműtartós,
ággyá alakítható sarok ülőgarni-
túra, 2 heverő és bontott, hőszi-
getelt ablakok. Tel.: 06-30/557-
6057
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Tapolcán a Caramel Kávézóba
pultost és fagylaltárust felve-
szünk. Tel.: 06-30/9592-106_____________________________

Főzőasszonyt, konyhalányt ke-
resünk éttermünkbe Mindszent-
kállára. Érd.: 06-20/961-3938
Email: koroka@koroka.hu_____________________________

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

Junggebliebener Rentner mit
Führerschein klasse „B” sucht
Nebenjob. Tel.: 06-30/453-5726_____________________________

Münchenben idős hölgy ápoló-
nőt keres lakhatási lehetőséggel
(dohányzó). Tel.: 06-30/2912-
409_____________________________
Cégünk „C” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező alkalmi mun-
kavállalót keres, 18 tonna alatti
kamionra. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk. Érdeklődni: Hét-
főtől-péntekig, 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 állás-
ra a Fórum Pizzériába. Érd.: 06-
30/644-0756_____________________________

Munkájára igényes, tapasztalt
szakácsot, főzőasszonyt, konyhai
kisegítőt, takarítónőt, karbantar-
tót felveszünk balatoni gyer-
meküdülőbe. Mobil: +36-20/943-
0643_____________________________
2020. áprilistól szeptemberig tar-
tó időszakra keressük kollégánkat
a Nyári Pincébe, aki a tavaszi-
nyári időszakban a helyi ven-
déglátásért felel. Elvárások: ön-
álló, pontos, precíz munkavégzés,
jó kommunikációs készség, leg-
alább egy idegen nyelv, jogosít-
vány, autó. Borok ismerete, ven-
déglátós tapasztalat előny! Je-
lentkezni e-mailben fényképes
önéletrajzzal info@nyaripince.hu
vagy telefonon 06-30/640-6818
lehet._____________________________
Gondnokot keres a vonyarcvas-
hegyi Villa Plattensee panzió.
Egész éves állás. Tel.:06-30/960-
9489_____________________________
Káptalantóti Kemencésház fel-
vételt hirdet állandó vagy alkalmi
munkára pék-cukrász, szakács,
kávézóba eladó, kiadó, mosoga-
tó munkakörbe. Érd.: 06-70/252-
3034_____________________________
Tapolcai építőipari cég ács, ács
segédmunkás és kőműves mun-
katársak jelentkezését várja. "B"
kategóriás jogosítvány előny!
Egész éves állás, biztos havi bér-
fizetés. Érd.: 06-30/620-5049_____________________________

Közmű- és útépítésben jártas
segédmunkásokat felveszünk
1100 Ft kezdő órabértől. Tel.:
06-70/701-5520_____________________________

Házvezetőnőt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Ven-
dégfogadás, reggeliztetés, taka-
rítás, mosás, vasalás. Éves ál-
lásra és idénymunkára is. Kiváló
csapat, tisztességes fizetés, gyö-
nyörű környezet. Jelentkezni fény-
képes Önéletrajzzal recepcio@
balatonivendeghaz.hu , vagy te-
lefonon 06-30/768-8083, 
www.balatonivendeghaz.hu_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra 3,5 t kisteherautóra
(furgonra) B kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező munkatársat
keres tapolcai telephellyel. Érd.:
06-70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

A Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda pályá-
zatot írt ki óvodapedagógus állás
betöltésére. A pályázati kiírás
megtalálható a kozigallas.gov.hu,
valamint Köveskál Község Ön-
kormányzata honlapján._____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint foly-
tatunk és bonyolítunk le! Gyula-
kesziben 67 m2-es, 2 szobás, jó
állapotú, összkomfortos családi
ház  770 m2-es összközműves tel-
ken, kiváló helyen gazdasági épü-
lettel eladó. Konyha, speiz, nap-
pali-étkező, fürdő-wc. Egyedi gáz
és vegyes tüzelésű radiátoros
fűtés egyaránt. Ár: 18,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Eladó lakás Tapolcán a Sümegi
úton! Teljesen felújított 37 m2-es
téglaépítésű, földszinti, déli fek-
vésű garzonlakás. Teljes beren-
dezéssel azonnal beköltözhető!
Érd.: 06-70/387-9910_____________________________

Kazinczy tér 9. szám alatt 76
m2, 3 szoba, étkezős, egyedi
tömbfűtéses napkollektoros la-
kás eladó. Irányár: 17,4 mFt.
Tel.: 06-30/738-5188_____________________________

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

Tapolcán Dobó Lakótelepen eladó
60m2 2+1 félszobás felújított
lakás. Új nyílászárók, gázfűtés+
garázs 16 m2. Lesence út 10 2/3
Ir.ár: 15,5 mill. Tel.: 06-87/321-607 _____________________________

Dobó Lakótelepen 2. emeleti 55
m2 erkélyes felújított lakás eladó.
Ár megegyezés szerint. Telefon:
06-20/928-5416, 06-70/667-2426_____________________________

Tapolca nyugati részén csendes
környezetben 59 m2-es társasházi
földszinti lakás, cserépkályha +
gázfűtéses, előkerttel és tárolóval
eladó. Érd.: 06-30/610-1185_____________________________

Ügyfelem részére 1,5-2 szobás,
1. emeleti lakást keresek Tapolcán
a Dobó lakótelepen. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint  foly-
tatunk és bonyolítunk le! Hévíz ha-
tárában – csendes, nyugodt he-
lyen – 2 percre a fürdőtől új épí-
tésű, 60 m2-es, 2 szoba + nap-
palis, teraszos, összkomfortos,
földszintes, 250 m2 kertkapcso-
lattal rendelkező, kulcsrakész,
önálló helyrajzi számmal rendel-
kező lakás-apartmanok, parkosí-
tott, zárt és őrzött lakóparki kör-
nyezetben, saját parkolóval el-
adók. Ár: 21 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820

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

Tapolcán 343 m2-es, kétszin-
tes, teljesen felújított, berendezett,
felszerelt konditerem akár bérlő-
vel, visszabérléssel eladó. Ár:
59,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

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

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák,
óriásplakát, molinó készítése.
Reklám feliratú ponyvák ké-
szítése, feliratozása. Kölcsey
Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 414-678,
06-20/980-8059_____________________________

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítá-
sát, teljeskörű ügyintézéssel, ge-
nerálkivitelben. Tel.: 06-70/391-
8147_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361
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Eladó kb. 60 m3 mészkő falazá-
si munkákhoz, valamint íróasztal,
csavarozógép, tűvibrátor, fedeles
műanyag tartály és bontott nagy-
méretű tégla. Érd.: 06-20/9153-
081

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) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolással eladó. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác tűzi-
fa eladó 30.000 Ft (1x1x1,7),
20.000 Ft (1x1x1). Válassza a kor-
rektséget! Tel.: 06-30/604-2395_____________________________

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

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

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátiba, Szigligetre,
Taliándörögdre, Nyirádra helyi
újságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen 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 segéd-
munkást foglalkoztatnék. Saját
autó szükséges, józan életvitel.
Bér megegyezés szerint. Érd.:
06-70/391-8147_____________________________

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

Révfülöpi étterembe éves állás-
ra szakácsot, konyhai kisegítőt ke-
resünk éves állásra. Érd.: 06-
70/428-1800_____________________________

Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvas-
hegyi panzióba április közepétől
szeptember 15-ig tartó munka-
végzésre. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

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

Szőlőművelő brigád kerestetik,
azonnali kezdéssel rövid, ill. hosz-
szú távra. 5,5 ha nem összefüg-
gő területű szőlő művelésére szü-
retig. mdphd622@hotmail.com_____________________________

Tapasztalt borászt keresünk sür-
gősen egész vagy félállásban
Szent György hegyre.
mdphd622@hotmail.com_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy
dinamikus csapat tagja lenni?
Akkor jelentkezz! Hova – Z-Szabó-
Bau-hoz: Szakképzett kőműves-
nek, műszaki előkészítőnek. Mit
ígérünk: éves állás, anyagi biz-
tonság. Ne tétovázz, jelentkezz!
Érd.: H-P 7-16-ig 06-30/249-4699,
06-87/777-007
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Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszé-
lyes fák kivágását, zöldhulladék
elszállítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hív-
jon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás. Lakás-
ok, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlás-
ig. Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

_____________________________

Épületgépészet, víz-gáz-fűtés-
duguláselhárítás, javítás-kar-
bantartás-új rendszerek kiépí-
tése. Balogh Zsolt. Email: 
balogh.zsolt0910@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Épületbontást vállalunk! Szám-
laképesen. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítását,
karbantartását. Összeszokott
csapat, tiszta, korrekt munka
számlaképesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, csere-
pezést, lemeztető szerelést, ké-
ményrakást, kőművesmunkát,
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/713-0366, 06-30/713-0566_____________________________

Pincék, gazdasági épületek épí-
tése, felújítása, támfalak, keríté-
sek, 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 síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
cses tartók, felújítások betűvésés.
Szabó István kőfaragó mester
Tapolca, Bacsó B. u. 25. Te.: 06-
87/321-620 _____________________________

Veszélyes fák kivágását, elszá-
radt fák kivágását vállalom al-
pintechnikával továbbá bozótir-
tást, zöldmunkákat vállalok. Tel.:
06-30/786-4298 _____________________________

Koronavírus! Erősítse meg im-
munrendszerét, hogy szervezete
hatékonyabban küzdhessen meg
a vírusokkal - gyógyszer nélkül!
www.craniomed.hu A kezelő-
helység levegője a kezeltek ma-
ximális biztonsàga érdekében
TSS technológiával sterilizált,
amely technológia a levegőben
lévő vírusok, baktériumok
99,99%-át elpusztítja. 06-30/369-
0002

Diszel központjában alápincézett
családi ház eladó. Érd.: 06-
30/365-5597_____________________________

Eladná ingatlanát? A kialakult
helyzetben is a lehető leggyor-
sabban felkeressük, és teljesen
ingyenes szakmai tanácsadás
után a legjobb értékesítési
konstrukciót ajánljuk. Hívjon,
keressen, szívesen vissza is
hívjuk! Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit minimum 3
hónap után, az Ön igényi szerint
folytatunk és bonyolítunk le! Disz-
elben 1.150 m2 telken  nagyon jó
állapotú 3 szobás, 100 m2-es
alapterületű, téglaépítésű, össz-
komfortos, kertes családi ház ga-
rázzsal, + 70 m2 gazdasági épü-
letekkel eladó. Újonnan beszerelt
gázfűtéses gépészet, új cirkó ka-
zánnal + vegyes tüzelésű kazán.
Ár: 36,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Családi házakat és nyaralókat
keresünk Tapolcán és tágabb
körzetében, Balatonfüredtől
Hévízig, valamint Budapesten.
Ingatlanok vétele, eladása tel-
jes körű lebonyolítással haté-
konyan, rövid időn belül. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a központhoz közeli kis
utcában 60 m2-es (+ 15 m2-es
tároló) 2 +1 fél szobás családi
ház  230 m2-es telken eladó. (a
hátsó, önálló, elkerített szom-
széd részére átjárást kell biztosí-
tani) Az ingatlanban a víz, villany
valamint a konvektoros gázfűtés
és a burkolatok a közelmúltban ke-
rültek felújításra. Ár: 9,8 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint foly-
tatunk és bonyolítunk le! Válluson
75 m2-es, 2 szoba + nappalis fel-
újított családi ház egyedi gázfű-
téssel, tölgyfa nyílászárókkal, 580
m2 telken, 10 m2-es kis kerti ház-
zal eladó. Ár: 27,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Befektető és üzlet és magán vá-
sárló ügyfeleink részére kere-
sünk eladó ingatlanokat: la-
kásokat, családi házakat, nya-
ralókat, pincéket és területeket.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit minimum 3
hónap után, az Ön igényi szerint
folytatunk és bonyolítunk le! Ba-
latoni panorámás nyaraló kiváló
helyen eladó! Badacsonyban köz-
vetlenül a Római útnál teljes köz-
művekkel rendelkező 70 m2-es
téglaépítésű nyaraló, 812 m2
belterületi telken, bővítési lehe-
tőséggel eladó. Ár: 34,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint foly-
tatunk és bonyolítunk le! Nyirádon
(falusi CSOK igényelhető!) eladó
egy 140 m2-es, kétszintes, össz-
komfortos családi ház, 2 utcáról
is megközelíthető, akár 2 db ön-
álló építési telek kialakítására al-
kalmas 1.343 m2 belterületi össz-
közműves telken. Ár: 13,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint foly-
tatunk és bonyolítunk le! Ne-
mesvitán eladó egy újszerű, kiváló
állapotú 100 m2-es, egyszintes,
összkomfortos családi ház 560
m2, oldalról részben Balatoni pa-
norámás telken. 3 szoba + nap-
pali, beépített konyha, egyedi
gáz fűtéssel, rendezett kerttel.
Ár: 34,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820  

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatré-
szek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-20/216-
7667_____________________________
Szobafestés mázolás, tapétá-
zás, homlokzatfestés – szigetelés,
színezés, álmennyezetek készí-
tése, gipszkartonozás, gipszkarton
válaszfal építése, lambériázás,
parkettázás, PVC fektetés. Igény
szerint takarítással is. Korrekt, tisz-
ta, minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL ben-
zinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. Tel.: 06-20/348-
2726_____________________________
Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő és
házlábazat tisztítása magasnyo-
mású mosóval Tapolcán és kör-
nyékén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása, víz-
kőtelenítés, gázkészülékek cse-
réje, engedélyezetése, beüze-
melése, gázfogyasztás optima-
lizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági ta-
nácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-
904_____________________________

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész keres-
kedés. Kerti gépek alkatrészei,
kiegészítõi. Motorfûrész láncok,
elektromos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lapvibrá-
tort, döngölõt, aggregátort, beton
vibrot, földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót, gyep-
lazítót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt
és még sok mindent. Érd.: Mar-
ton Gépkölcsönzõ Tapolca, József
A. u. 12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás! Sző-
lőmunkák, fűkaszálás, fűnyírás
és bozótirtás! Családi ház, nyaraló
kerti munkáit is vállaljuk. Tel.:
06-30/8548-119

Konyhabútor nagyon jó állapot-
ban, beépített gépekkel (sütő,
főző, páraelszívó, mosogatógép,
mikrohullámú sütő eladó. Érd.: 06-
20/9153-081_____________________________

Önállóan enni tudó bárányok el-
adók 06-30/330-5298_____________________________

Biedermeier cserépkályha Ba-
dacsonytomajon eladó. Fényké-
pet és információt kérjen a 
barna.zolyom@googlemail.com
címen._____________________________

Költözés miatt 2 db használt, de
jó állapotú ágyneműtartós heve-
rő ingyen elvihető. Tel.: 06-
30/244-5225_____________________________

120-140 kg-os hízók eladók. Érd.:
06-30/426-7403_____________________________

Felültöltős Zanussi mosógép ki-
tűnő állapotban eladó. Tel.: 06-
20/560-2759_____________________________

Hagyományos eljárással készü-
lő húsvéti sonkák széles válasz-
tékával várjuk régi és új vevőin-
ket! A kisbolt Káptalantóti mellett
van, ahol más kistermelői minő-
ségű termékek is kaphatók. fa-
cebook/kingakamraja. Tel.: 06-
70/388-8314_____________________________

Minőségi Szent György-hegyi
olaszrizling bor eladó palackozva.
500 Ft/ palack (750 ml). Tel.: 06-
70/601-0090_____________________________

Balatonrendesen 3000 m2
Olaszrizling szőlő termése műve-
lésért cserében elvihető. Teraszos
sorok, magasművelésű, szépen
karbantartott terület. A feltételek
alkuképesek. Érd: 06-70/515-
6032._____________________________
Haláleset végett eladó diófa szo-
babútorok, edények, konyha-
szekrény, gáztűzhely 4 lábon álló.
Tel.: 06-20/513-9904_____________________________

Költözés miatt sürgősen eladók
az alábbi tárgyak: tölgy tálaló
szekrény, kör alakú asztal 4
székkel. Tölgy szekrénysor 460
cm-es, 5 részes. Bőr ülőgarnitúra
3-2-1 részes. Szövet- fa kanapé
3 részes 2 fotellel. Előszoba bú-
tor 2 részes tükörrel. Gardrób
szerkény, középen tükrös
180x240x60 cm. Rattan garni-
túra 3- as és 2 fotel üveges asz-
tallal. Tölgy kisasztal 3 részes.
Kerékpár – Bergamont márkájú.
Szőnyegek különböző méretek-
ben. Ár megegyezés szerint!
Érd.: 06-30/620-0890 (Diszel)_____________________________

Két garnitúra: diófa szekrény,
ágyneműtartós heverő, székkel,
fotellel, egy körasztal Szigligeten
eladó. Irányár 25.000 Ft. Ugyan-
itt korondi kerámiák megegye-
zéssel. 06-30/510 3949_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmoto-
ros kerékpár, Atlas-Copco (Cob-
ra) benzinmotoros kétkezes vé-
sőkalapács, ELU kézi téglavágó
fűrész 45 cm-es 220 V-os, Ma-
kita, akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari ventilátor 220 V,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LEig, Honda lap-
vibrátor, ágdarálókomposztáló
gép, benzinmotoros tologatós
és önjárós profi fűnyírók, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi
fúrógép, menetorsós kuglihasí-
tó gép 6T 220 V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gérvá-
gók 210-305 mm átmérő, elekt-
romos csónakmotor, 5,5 mm-es
légpuska új, CO patronos lég-
puska 4,5-5,5 mm-es, oxigén-
palackok, új McKenzie mtb. ke-
rékpárok, Aprilia Habana chop-
per 50 cm3-es újszerű, kerti
öszszecsukható ruhaszárító el-
adó. T.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

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

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

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

_____________________________

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

Ácsmunkákat reális áron válla-
lok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kamerás
állapotfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mûszeres
bemérése. Vezetékek nyomvo-
nalazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, ga-
ranciával! A hirdetés felmutató-
jának 10% kedvezmény a vég-
összegből. Tel.: 06-20/9844-667_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parket-
tá-zást, szõnyegezést, padlósző-
nyegezést, hajópadlózást, lam-
bériázást, linóleum fektetést vál-
lalok Tapolcán és környékén. T.:
06-30/972-1622 Bors Tamás_____________________________

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

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi te-
tőszerkezetek, kiülők, garázsok,
előtetők, féltetők építését, javí-
tását és bádogozást vállalunk.
Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat. Re-
ferenciák megtekinthetők web-
oldalunkon. Gyors, pontos, tiszta
munkavégzés. www.haromfes-
to.atw.hu, Tel.: 06-30/256-1677,
06-30/308-1379_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkar-
ton szerelés, kültéri homlokzat
felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szakszerûen.
Ingyenes árajánlat. T.: 06-30/975-
8484_____________________________
Takarítást vállalok a Káli me-
dencében és környékén. Tel.: 06-
70/577-3437

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

Komplett ifjúsági szobabútor
eladó. 120 cm magas, 7 ré-
szes, tölgyszínű, sarokelemes
(összesen 4,5 m hosszú) szek-
rénysor, 140x200-as francia-
ágy, 2 db íróasztal székekkel
egyben eladó. Érd.: 15 óra után
06-30/330-1010_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
reszszor 5L, akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű
nyíró, billenővályús hintafűré-
szek, Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A, MOM
műszerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220 V,
Gardena elektromos kapálógép,
precíziós szalagfűrész új 220V át-
mérő 250mm, terménydaráló
rostákkal 220V-os, benzinmo-
toros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kgos,
kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép
200 mmes, inverteres hegesztők
új 140-160 A Avis, központi fű-
téshez 220 V-os szünetmentes
áramforrás, magassági láncfű-
részek és sövényvágók, kar-
dánhajtású szalagfűrész tűzifá-
hoz, kisméretű újszerű kapáló-
gépek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok, új
profi elektromos robogó eladó.
Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri fémvágó 350mm öntvényhá-
zas szekrényes 220/380V, kúpos
kuglihasító hintafűrésszel kom-
binált 380V újszerű, gyümöl-
csés ágdarálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini
gázoxigénhegesztő, JLO- Solo -
Oleo Mac-Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
Stihl fűrész, fűkasza, bozótirtó,
lombszívófúvó gépek, benzin-
motoros és elektromos sövény-
vágók, Kärcher-Euroclean-Wap
hidegés melegvizes profi steri-
mók 220/380V, benzinmotoros
és elektromos könynyű hordoz-
ható vízszivatytyúk, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, ak-
kutöltők 6-12-24 V-os normál és
bikázós, 16 funkciós faipari bar-
kácsgép, Stihl - Makita elektro-
mos újszerű láncfűrészek, ke-
ringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompreszszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga
tisztító gép, asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, Ryobi ács-
gyalu, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmotoros
önjáró lombszívó 75 cm széles,
talajfúró benzinmotoros új, elekt-
romos lombszívó-fúvó, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű
láncfűrészek, láncfűrészlánc éle-
ző, Honda benzinmotoros zagy-
szivattyú újszerű, benzinmotoros
és elektromos gyepszellőztetők,
Makita akkus gérvágó 24V-os,
Wacker benzinmotoros aszfalt-
betonvágó (vizes), diesel hő-
légbefúvó 15-25 KW, szegés
kapocsbelövő 5-15 cm levegős,
szárított paprika daráló, kézi
parkettázó fűrész 220V-os új,
karos kisflex satuval, csúszósi-
nes szalagparkettázó fűrész
220V, faeszterga 1000 mm, 2 ké-
ses vágópult fűnyírótraktorhoz,
maszszázsmatrac, Yamaha Mint
újszerű robogó eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Kőművest és segédmunkást fi-
atalos csapatba éves munka-
helyre keresünk. Tel.: 06-30/744-
6902_____________________________
Kőművest azonnali kezdéssel
felveszek. Kiemelt bérezéssel,
bejelentéssel. Munkaruhát biz-
tosítunk. Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Badacsonytomaji háztartási és
vegyiárú üzletbe május 1.- au-
gusztus 20-ig eladót felveszünk.
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal. E-mail cím: 
info@totalclean.hu_____________________________

Heti 20-25 órára korai kezdéssel
keresek a szigligeti teniszpályák
és területük karbantartására mun-
kaerőt. Cím: Szigliget, Arany-
kagyló u. 2. Feladatok: 4 tenisz-
pálya ápolása, tisztántartása, a fü-
ves területek nyírása. Tel.: 06-
70/3311-113

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734_____________________________

Koronavírus! Tájékoztatom a
craniosacralis terápiára, trigger-
pont terápiára és masszázsterá-
piára hozzám érkezőket, hogy
maximális biztonságuk érdekében
a kezelőhelység levegője TSS
technológiával sterilizált, amely
technológia a levegőben lévő ví-
rusok, baktériumok 99,99%-át
elpusztítja. Solymosi Antal tera-
peuta_____________________________
A Mi Hazánk Tapolcai Szerveze-
te felajánlja segítségét idős, be-
teg, egyedülálló emberek részé-
re. Bevásárlás, gyógyszerkiváltás,
ügyek intézése. Természetesen
ingyen és bérmentve! Tel.: 06-
20/294-8263, 06-30/257-3025

Dajka, pedagógiai asszisztens
és gyógypedagógiai asszisz-
tens OKJ tanfolyam indul  Ta-
polcán részletfizetéssel. Tel.:
30/6374083, 20/4237877
Eng.sz.: E-000452/2014_____________________________

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROSIS-
KOLA. Tantermi es e-learning
(online otthon végezhető) tanfo-
lyamok! Beiratkozás csak tele-
fonon és emailben! Tapolca, Glá-
zer S. u. 5. Állami tamogatás B.
kat.: 25.000 Ft. Tel.: 06-87/322-
436, 06-30/3136-427 Nytsz.: 19-
0073-05 (VSM.E. 60 %, VSM.GY.
44%, AKO: -, AKK: 227.100 Ft)
www.palosiautosiskola.hu

Balaton parton élő 65 éves vál-
lalkozó keresi 50-55 év közötti
nem dohányzó, dekoratív hölgy
társát tartós kapcsolatra. Közös
szimpátia esetén hozzám költö-
zéssel. E-mail: balassa.ja-
nos54@gmail.com._____________________________

162 cm, 70 kg, 53 éves háziasz-
szony barátot vagy élettársat
keres úri ember személyében 60
éves korig. KOMOLY KAPCSOLAT.
Tel.: 06-30/285-7365_____________________________

Élettársát keresi 66 éves ereje
teljében lévő, özvegy, nyugdí-
jas, vékony, dolgozó férfi, vé-
kony, temperamentumos tapolcai
hölgy személyében 56-66 éves
korig. Tel.: 06-30/872-9980
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ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 23 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök ingatlanközvetítő 
Sáskán 4 fél szobás, fürdőszobás,
200 éves parasztház eladó. Ir.ár:
10 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
amerikai konyha + 1 egész, 2 fél
szobás kitűnő állapotú, 109 m2-
es lakóterületű lakóház garázzsal,
pincével, műhellyel eladó. Ir.ár: 35
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen állandó la-
kásra alkalmas 3 fél szoba, für-
dőszoba, konyha helyiségekből
álló, elszigetelt fekvésű, panorá-
más hétvégi ház eladó. Ir.ár: 15
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd panorámás ré-
szén szobás, konyhás, erkélyes jó
állapotú hétvégi ház saját hidro-
foros kúttal, villannyal eladó. Ir.ár:
6,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 2 és fél szobás,
fürdőszobás, vízvezetékkel, vil-
lannyal, ásott kúttal rendelkező, jó
állapotú hétvégi ház eladó. Ir.ár:
18,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél
szobás földszinti társasházi lakás
eladó. Ir.ár: 9 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635_____________________________
Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgála-
tok, napelemes rendszerek ter-
vezése. EURA MÉRNÖKIRODA
Kft. 06-20/4067-310_____________________________

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

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

5,5 ha nem összefüggő területű
szőlő, illetve pincészet bérbe ki-
adó vagy eladó. mdphd622@hot-
mail.com_____________________________

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

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

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

Eladó-felújítandó családi házat
keresünk Tapolca kertvárosi ré-
szén. Érd.: 06-20/462-6580, 06-
30/376-0946_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év
tapasztalatával, széles vevő-
körrel a lehető legjobb vevőt ta-
lálja meg ingatlanára. www.
badacsonyingatlaniroda.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 szennyvíz-
tartály. Érdeklődni 16 óra után: 06-
20/911-3328

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Szőlészeti munkát vállalunk 10-
12 fős csapattal, mint egyéni vál-
lalkozó. Érd.: 06-70/881-6574,
06-20/611-6651_____________________________

Háztartási gépek márkaszervi-
ze! Garanciális és készpénzes
javítás, klímatelepítés, szer-
viz. Új gépek kiszállítása, be-
üzemelése Tapolca 5.000 Ft-tól.
Szabó Gábor háztartási gép-
szerelő. T.: 06-20/511-8003,
06-87/411-965_____________________________

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

Lábápolást, esztétikai és gyógy-
pedikűrt vállalok Tapolcán,
Keszthelyen és vonzáskörze-
tünkben. Hívásra házhoz me-
gyek. Tel.: 06-30/467-4279_____________________________

Vállalok járólapozást, csempé-
zést, kisebb kőművesmunkákat.
Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Sürgősen eladó egy OPEL AST-
RA 1,4-es 2002-es fehér sze-
mélygépkocsi 2020.08.17 érvé-
nyes műszakival. 280.000 Ft-
ért. Ugyanitt eladó 50 darabos ve-
lencei álarc gyűjtemény, és egy
terrakotta színű 160x200-as fran-
ciaágy újszerű állapotban. Érd.:
06-30/994-1955

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vá-
sárolnék. Pál László Tel.: 06-
70/379-8439_____________________________

5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati ajtóval
270.000 Ft-ért, valamint me-
dencegépészet (szivattyú keve-
rőszeleppel, szűrővel, csövek-
kel) 130.000 Ft-ért és MTD 25 LE-
s fűnyírótraktor Kawasaki mo-
torral 550.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott Renault Twingo 1.2
94-es évjáratú bontott alkatrészei
eladók. Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsőlapok gyártását.
Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-
20/437-2423, 06-20/277-1256,
06-20/9276-060, 
asztalosfatelep.hu_____________________________

Magas humusztartalmú jó mi-
nőségű termőföld eladó. Tel.: 06-
20/9553-267_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos,
fagyasztóláda, ablakos mosó-
gép, szárítógép, centrifuga, for-
gótárcsás mosógép, kombinált
hűtőszekrény, elektromos ágy
eladó. Tel.: 06-30/905-9367_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Méhcsaládok NB. H. kereten.
Méhviasz, műlép és Minkota 40.
csónakmotor eladó Tapolcán.
Tel.: 06-20/490-6650_____________________________

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

Olcsón eladó ágyneműtartós,
ággyá alakítható sarok ülőgarni-
túra, 2 heverő és bontott, hőszi-
getelt ablakok. Tel.: 06-30/557-
6057
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Tapolcán a Caramel Kávézóba
pultost és fagylaltárust felve-
szünk. Tel.: 06-30/9592-106_____________________________

Főzőasszonyt, konyhalányt ke-
resünk éttermünkbe Mindszent-
kállára. Érd.: 06-20/961-3938
Email: koroka@koroka.hu_____________________________

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

Junggebliebener Rentner mit
Führerschein klasse „B” sucht
Nebenjob. Tel.: 06-30/453-5726_____________________________

Münchenben idős hölgy ápoló-
nőt keres lakhatási lehetőséggel
(dohányzó). Tel.: 06-30/2912-
409_____________________________
Cégünk „C” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező alkalmi mun-
kavállalót keres, 18 tonna alatti
kamionra. Nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk. Érdeklődni: Hét-
főtől-péntekig, 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 állás-
ra a Fórum Pizzériába. Érd.: 06-
30/644-0756_____________________________

Munkájára igényes, tapasztalt
szakácsot, főzőasszonyt, konyhai
kisegítőt, takarítónőt, karbantar-
tót felveszünk balatoni gyer-
meküdülőbe. Mobil: +36-20/943-
0643_____________________________
2020. áprilistól szeptemberig tar-
tó időszakra keressük kollégánkat
a Nyári Pincébe, aki a tavaszi-
nyári időszakban a helyi ven-
déglátásért felel. Elvárások: ön-
álló, pontos, precíz munkavégzés,
jó kommunikációs készség, leg-
alább egy idegen nyelv, jogosít-
vány, autó. Borok ismerete, ven-
déglátós tapasztalat előny! Je-
lentkezni e-mailben fényképes
önéletrajzzal info@nyaripince.hu
vagy telefonon 06-30/640-6818
lehet._____________________________
Gondnokot keres a vonyarcvas-
hegyi Villa Plattensee panzió.
Egész éves állás. Tel.:06-30/960-
9489_____________________________
Káptalantóti Kemencésház fel-
vételt hirdet állandó vagy alkalmi
munkára pék-cukrász, szakács,
kávézóba eladó, kiadó, mosoga-
tó munkakörbe. Érd.: 06-70/252-
3034_____________________________
Tapolcai építőipari cég ács, ács
segédmunkás és kőműves mun-
katársak jelentkezését várja. "B"
kategóriás jogosítvány előny!
Egész éves állás, biztos havi bér-
fizetés. Érd.: 06-30/620-5049_____________________________

Közmű- és útépítésben jártas
segédmunkásokat felveszünk
1100 Ft kezdő órabértől. Tel.:
06-70/701-5520_____________________________

Házvezetőnőt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Ven-
dégfogadás, reggeliztetés, taka-
rítás, mosás, vasalás. Éves ál-
lásra és idénymunkára is. Kiváló
csapat, tisztességes fizetés, gyö-
nyörű környezet. Jelentkezni fény-
képes Önéletrajzzal recepcio@
balatonivendeghaz.hu , vagy te-
lefonon 06-30/768-8083, 
www.balatonivendeghaz.hu_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra 3,5 t kisteherautóra
(furgonra) B kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező munkatársat
keres tapolcai telephellyel. Érd.:
06-70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

A Köveskáli Közös Fenntartású
Napközi-otthonos Óvoda pályá-
zatot írt ki óvodapedagógus állás
betöltésére. A pályázati kiírás
megtalálható a kozigallas.gov.hu,
valamint Köveskál Község Ön-
kormányzata honlapján._____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint foly-
tatunk és bonyolítunk le! Gyula-
kesziben 67 m2-es, 2 szobás, jó
állapotú, összkomfortos családi
ház  770 m2-es összközműves tel-
ken, kiváló helyen gazdasági épü-
lettel eladó. Konyha, speiz, nap-
pali-étkező, fürdő-wc. Egyedi gáz
és vegyes tüzelésű radiátoros
fűtés egyaránt. Ár: 18,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Eladó lakás Tapolcán a Sümegi
úton! Teljesen felújított 37 m2-es
téglaépítésű, földszinti, déli fek-
vésű garzonlakás. Teljes beren-
dezéssel azonnal beköltözhető!
Érd.: 06-70/387-9910_____________________________

Kazinczy tér 9. szám alatt 76
m2, 3 szoba, étkezős, egyedi
tömbfűtéses napkollektoros la-
kás eladó. Irányár: 17,4 mFt.
Tel.: 06-30/738-5188_____________________________

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

Tapolcán Dobó Lakótelepen eladó
60m2 2+1 félszobás felújított
lakás. Új nyílászárók, gázfűtés+
garázs 16 m2. Lesence út 10 2/3
Ir.ár: 15,5 mill. Tel.: 06-87/321-607 _____________________________

Dobó Lakótelepen 2. emeleti 55
m2 erkélyes felújított lakás eladó.
Ár megegyezés szerint. Telefon:
06-20/928-5416, 06-70/667-2426_____________________________

Tapolca nyugati részén csendes
környezetben 59 m2-es társasházi
földszinti lakás, cserépkályha +
gázfűtéses, előkerttel és tárolóval
eladó. Érd.: 06-30/610-1185_____________________________

Ügyfelem részére 1,5-2 szobás,
1. emeleti lakást keresek Tapolcán
a Dobó lakótelepen. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint  foly-
tatunk és bonyolítunk le! Hévíz ha-
tárában – csendes, nyugodt he-
lyen – 2 percre a fürdőtől új épí-
tésű, 60 m2-es, 2 szoba + nap-
palis, teraszos, összkomfortos,
földszintes, 250 m2 kertkapcso-
lattal rendelkező, kulcsrakész,
önálló helyrajzi számmal rendel-
kező lakás-apartmanok, parkosí-
tott, zárt és őrzött lakóparki kör-
nyezetben, saját parkolóval el-
adók. Ár: 21 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820

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

Tapolcán 343 m2-es, kétszin-
tes, teljesen felújított, berendezett,
felszerelt konditerem akár bérlő-
vel, visszabérléssel eladó. Ár:
59,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

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

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák,
óriásplakát, molinó készítése.
Reklám feliratú ponyvák ké-
szítése, feliratozása. Kölcsey
Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 414-678,
06-20/980-8059_____________________________

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítá-
sát, teljeskörű ügyintézéssel, ge-
nerálkivitelben. Tel.: 06-70/391-
8147_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361
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Eladó kb. 60 m3 mészkő falazá-
si munkákhoz, valamint íróasztal,
csavarozógép, tűvibrátor, fedeles
műanyag tartály és bontott nagy-
méretű tégla. Érd.: 06-20/9153-
081

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) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolással eladó. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác tűzi-
fa eladó 30.000 Ft (1x1x1,7),
20.000 Ft (1x1x1). Válassza a kor-
rektséget! Tel.: 06-30/604-2395_____________________________

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

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

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátiba, Szigligetre,
Taliándörögdre, Nyirádra helyi
újságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen 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 segéd-
munkást foglalkoztatnék. Saját
autó szükséges, józan életvitel.
Bér megegyezés szerint. Érd.:
06-70/391-8147_____________________________

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

Révfülöpi étterembe éves állás-
ra szakácsot, konyhai kisegítőt ke-
resünk éves állásra. Érd.: 06-
70/428-1800_____________________________

Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvas-
hegyi panzióba április közepétől
szeptember 15-ig tartó munka-
végzésre. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

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

Szőlőművelő brigád kerestetik,
azonnali kezdéssel rövid, ill. hosz-
szú távra. 5,5 ha nem összefüg-
gő területű szőlő művelésére szü-
retig. mdphd622@hotmail.com_____________________________

Tapasztalt borászt keresünk sür-
gősen egész vagy félállásban
Szent György hegyre.
mdphd622@hotmail.com_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy
dinamikus csapat tagja lenni?
Akkor jelentkezz! Hova – Z-Szabó-
Bau-hoz: Szakképzett kőműves-
nek, műszaki előkészítőnek. Mit
ígérünk: éves állás, anyagi biz-
tonság. Ne tétovázz, jelentkezz!
Érd.: H-P 7-16-ig 06-30/249-4699,
06-87/777-007
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Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszé-
lyes fák kivágását, zöldhulladék
elszállítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hív-
jon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás. Lakás-
ok, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlás-
ig. Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

_____________________________

Épületgépészet, víz-gáz-fűtés-
duguláselhárítás, javítás-kar-
bantartás-új rendszerek kiépí-
tése. Balogh Zsolt. Email: 
balogh.zsolt0910@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Épületbontást vállalunk! Szám-
laképesen. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítását,
karbantartását. Összeszokott
csapat, tiszta, korrekt munka
számlaképesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, csere-
pezést, lemeztető szerelést, ké-
ményrakást, kőművesmunkát,
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/713-0366, 06-30/713-0566_____________________________

Pincék, gazdasági épületek épí-
tése, felújítása, támfalak, keríté-
sek, 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 síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
cses tartók, felújítások betűvésés.
Szabó István kőfaragó mester
Tapolca, Bacsó B. u. 25. Te.: 06-
87/321-620 _____________________________

Veszélyes fák kivágását, elszá-
radt fák kivágását vállalom al-
pintechnikával továbbá bozótir-
tást, zöldmunkákat vállalok. Tel.:
06-30/786-4298 _____________________________

Koronavírus! Erősítse meg im-
munrendszerét, hogy szervezete
hatékonyabban küzdhessen meg
a vírusokkal - gyógyszer nélkül!
www.craniomed.hu A kezelő-
helység levegője a kezeltek ma-
ximális biztonsàga érdekében
TSS technológiával sterilizált,
amely technológia a levegőben
lévő vírusok, baktériumok
99,99%-át elpusztítja. 06-30/369-
0002

Diszel központjában alápincézett
családi ház eladó. Érd.: 06-
30/365-5597_____________________________

Eladná ingatlanát? A kialakult
helyzetben is a lehető leggyor-
sabban felkeressük, és teljesen
ingyenes szakmai tanácsadás
után a legjobb értékesítési
konstrukciót ajánljuk. Hívjon,
keressen, szívesen vissza is
hívjuk! Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit minimum 3
hónap után, az Ön igényi szerint
folytatunk és bonyolítunk le! Disz-
elben 1.150 m2 telken  nagyon jó
állapotú 3 szobás, 100 m2-es
alapterületű, téglaépítésű, össz-
komfortos, kertes családi ház ga-
rázzsal, + 70 m2 gazdasági épü-
letekkel eladó. Újonnan beszerelt
gázfűtéses gépészet, új cirkó ka-
zánnal + vegyes tüzelésű kazán.
Ár: 36,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Családi házakat és nyaralókat
keresünk Tapolcán és tágabb
körzetében, Balatonfüredtől
Hévízig, valamint Budapesten.
Ingatlanok vétele, eladása tel-
jes körű lebonyolítással haté-
konyan, rövid időn belül. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a központhoz közeli kis
utcában 60 m2-es (+ 15 m2-es
tároló) 2 +1 fél szobás családi
ház  230 m2-es telken eladó. (a
hátsó, önálló, elkerített szom-
széd részére átjárást kell biztosí-
tani) Az ingatlanban a víz, villany
valamint a konvektoros gázfűtés
és a burkolatok a közelmúltban ke-
rültek felújításra. Ár: 9,8 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint foly-
tatunk és bonyolítunk le! Válluson
75 m2-es, 2 szoba + nappalis fel-
újított családi ház egyedi gázfű-
téssel, tölgyfa nyílászárókkal, 580
m2 telken, 10 m2-es kis kerti ház-
zal eladó. Ár: 27,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Befektető és üzlet és magán vá-
sárló ügyfeleink részére kere-
sünk eladó ingatlanokat: la-
kásokat, családi házakat, nya-
ralókat, pincéket és területeket.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit minimum 3
hónap után, az Ön igényi szerint
folytatunk és bonyolítunk le! Ba-
latoni panorámás nyaraló kiváló
helyen eladó! Badacsonyban köz-
vetlenül a Római útnál teljes köz-
művekkel rendelkező 70 m2-es
téglaépítésű nyaraló, 812 m2
belterületi telken, bővítési lehe-
tőséggel eladó. Ár: 34,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint foly-
tatunk és bonyolítunk le! Nyirádon
(falusi CSOK igényelhető!) eladó
egy 140 m2-es, kétszintes, össz-
komfortos családi ház, 2 utcáról
is megközelíthető, akár 2 db ön-
álló építési telek kialakítására al-
kalmas 1.343 m2 belterületi össz-
közműves telken. Ár: 13,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált ingatlant
és minden továbbit akár 3 hónap
után, az Ön igényei szerint foly-
tatunk és bonyolítunk le! Ne-
mesvitán eladó egy újszerű, kiváló
állapotú 100 m2-es, egyszintes,
összkomfortos családi ház 560
m2, oldalról részben Balatoni pa-
norámás telken. 3 szoba + nap-
pali, beépített konyha, egyedi
gáz fűtéssel, rendezett kerttel.
Ár: 34,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820  

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatré-
szek megrendelésre. Tapolca,
Szent István u. 3. Tel.: 06-20/216-
7667_____________________________
Szobafestés mázolás, tapétá-
zás, homlokzatfestés – szigetelés,
színezés, álmennyezetek készí-
tése, gipszkartonozás, gipszkarton
válaszfal építése, lambériázás,
parkettázás, PVC fektetés. Igény
szerint takarítással is. Korrekt, tisz-
ta, minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL ben-
zinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. Tel.: 06-20/348-
2726_____________________________
Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő és
házlábazat tisztítása magasnyo-
mású mosóval Tapolcán és kör-
nyékén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása, víz-
kőtelenítés, gázkészülékek cse-
réje, engedélyezetése, beüze-
melése, gázfogyasztás optima-
lizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági ta-
nácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő
T.: 06-30/377-8269, 06-87/350-
904_____________________________

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész keres-
kedés. Kerti gépek alkatrészei,
kiegészítõi. Motorfûrész láncok,
elektromos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lapvibrá-
tort, döngölõt, aggregátort, beton
vibrot, földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót, gyep-
lazítót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt
és még sok mindent. Érd.: Mar-
ton Gépkölcsönzõ Tapolca, József
A. u. 12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás! Sző-
lőmunkák, fűkaszálás, fűnyírás
és bozótirtás! Családi ház, nyaraló
kerti munkáit is vállaljuk. Tel.:
06-30/8548-119

Konyhabútor nagyon jó állapot-
ban, beépített gépekkel (sütő,
főző, páraelszívó, mosogatógép,
mikrohullámú sütő eladó. Érd.: 06-
20/9153-081_____________________________

Önállóan enni tudó bárányok el-
adók 06-30/330-5298_____________________________

Biedermeier cserépkályha Ba-
dacsonytomajon eladó. Fényké-
pet és információt kérjen a 
barna.zolyom@googlemail.com
címen._____________________________

Költözés miatt 2 db használt, de
jó állapotú ágyneműtartós heve-
rő ingyen elvihető. Tel.: 06-
30/244-5225_____________________________

120-140 kg-os hízók eladók. Érd.:
06-30/426-7403_____________________________

Felültöltős Zanussi mosógép ki-
tűnő állapotban eladó. Tel.: 06-
20/560-2759_____________________________

Hagyományos eljárással készü-
lő húsvéti sonkák széles válasz-
tékával várjuk régi és új vevőin-
ket! A kisbolt Káptalantóti mellett
van, ahol más kistermelői minő-
ségű termékek is kaphatók. fa-
cebook/kingakamraja. Tel.: 06-
70/388-8314_____________________________

Minőségi Szent György-hegyi
olaszrizling bor eladó palackozva.
500 Ft/ palack (750 ml). Tel.: 06-
70/601-0090_____________________________

Balatonrendesen 3000 m2
Olaszrizling szőlő termése műve-
lésért cserében elvihető. Teraszos
sorok, magasművelésű, szépen
karbantartott terület. A feltételek
alkuképesek. Érd: 06-70/515-
6032._____________________________
Haláleset végett eladó diófa szo-
babútorok, edények, konyha-
szekrény, gáztűzhely 4 lábon álló.
Tel.: 06-20/513-9904_____________________________

Költözés miatt sürgősen eladók
az alábbi tárgyak: tölgy tálaló
szekrény, kör alakú asztal 4
székkel. Tölgy szekrénysor 460
cm-es, 5 részes. Bőr ülőgarnitúra
3-2-1 részes. Szövet- fa kanapé
3 részes 2 fotellel. Előszoba bú-
tor 2 részes tükörrel. Gardrób
szerkény, középen tükrös
180x240x60 cm. Rattan garni-
túra 3- as és 2 fotel üveges asz-
tallal. Tölgy kisasztal 3 részes.
Kerékpár – Bergamont márkájú.
Szőnyegek különböző méretek-
ben. Ár megegyezés szerint!
Érd.: 06-30/620-0890 (Diszel)_____________________________

Két garnitúra: diófa szekrény,
ágyneműtartós heverő, székkel,
fotellel, egy körasztal Szigligeten
eladó. Irányár 25.000 Ft. Ugyan-
itt korondi kerámiák megegye-
zéssel. 06-30/510 3949_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmoto-
ros kerékpár, Atlas-Copco (Cob-
ra) benzinmotoros kétkezes vé-
sőkalapács, ELU kézi téglavágó
fűrész 45 cm-es 220 V-os, Ma-
kita, akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari ventilátor 220 V,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LEig, Honda lap-
vibrátor, ágdarálókomposztáló
gép, benzinmotoros tologatós
és önjárós profi fűnyírók, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi
fúrógép, menetorsós kuglihasí-
tó gép 6T 220 V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gérvá-
gók 210-305 mm átmérő, elekt-
romos csónakmotor, 5,5 mm-es
légpuska új, CO patronos lég-
puska 4,5-5,5 mm-es, oxigén-
palackok, új McKenzie mtb. ke-
rékpárok, Aprilia Habana chop-
per 50 cm3-es újszerű, kerti
öszszecsukható ruhaszárító el-
adó. T.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

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

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

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

_____________________________

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

Ácsmunkákat reális áron válla-
lok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kamerás
állapotfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mûszeres
bemérése. Vezetékek nyomvo-
nalazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, ga-
ranciával! A hirdetés felmutató-
jának 10% kedvezmény a vég-
összegből. Tel.: 06-20/9844-667_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parket-
tá-zást, szõnyegezést, padlósző-
nyegezést, hajópadlózást, lam-
bériázást, linóleum fektetést vál-
lalok Tapolcán és környékén. T.:
06-30/972-1622 Bors Tamás_____________________________

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

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi te-
tőszerkezetek, kiülők, garázsok,
előtetők, féltetők építését, javí-
tását és bádogozást vállalunk.
Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat. Re-
ferenciák megtekinthetők web-
oldalunkon. Gyors, pontos, tiszta
munkavégzés. www.haromfes-
to.atw.hu, Tel.: 06-30/256-1677,
06-30/308-1379_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkar-
ton szerelés, kültéri homlokzat
felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szakszerûen.
Ingyenes árajánlat. T.: 06-30/975-
8484_____________________________
Takarítást vállalok a Káli me-
dencében és környékén. Tel.: 06-
70/577-3437

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

Komplett ifjúsági szobabútor
eladó. 120 cm magas, 7 ré-
szes, tölgyszínű, sarokelemes
(összesen 4,5 m hosszú) szek-
rénysor, 140x200-as francia-
ágy, 2 db íróasztal székekkel
egyben eladó. Érd.: 15 óra után
06-30/330-1010_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
reszszor 5L, akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű
nyíró, billenővályús hintafűré-
szek, Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A, MOM
műszerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220 V,
Gardena elektromos kapálógép,
precíziós szalagfűrész új 220V át-
mérő 250mm, terménydaráló
rostákkal 220V-os, benzinmo-
toros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kgos,
kombinált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalugép
200 mmes, inverteres hegesztők
új 140-160 A Avis, központi fű-
téshez 220 V-os szünetmentes
áramforrás, magassági láncfű-
részek és sövényvágók, kar-
dánhajtású szalagfűrész tűzifá-
hoz, kisméretű újszerű kapáló-
gépek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok, új
profi elektromos robogó eladó.
Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri fémvágó 350mm öntvényhá-
zas szekrényes 220/380V, kúpos
kuglihasító hintafűrésszel kom-
binált 380V újszerű, gyümöl-
csés ágdarálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini
gázoxigénhegesztő, JLO- Solo -
Oleo Mac-Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
Stihl fűrész, fűkasza, bozótirtó,
lombszívófúvó gépek, benzin-
motoros és elektromos sövény-
vágók, Kärcher-Euroclean-Wap
hidegés melegvizes profi steri-
mók 220/380V, benzinmotoros
és elektromos könynyű hordoz-
ható vízszivatytyúk, benzinés
dízelmotoros aggregátorok, ak-
kutöltők 6-12-24 V-os normál és
bikázós, 16 funkciós faipari bar-
kácsgép, Stihl - Makita elektro-
mos újszerű láncfűrészek, ke-
ringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompreszszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga
tisztító gép, asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, Ryobi ács-
gyalu, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmotoros
önjáró lombszívó 75 cm széles,
talajfúró benzinmotoros új, elekt-
romos lombszívó-fúvó, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű
láncfűrészek, láncfűrészlánc éle-
ző, Honda benzinmotoros zagy-
szivattyú újszerű, benzinmotoros
és elektromos gyepszellőztetők,
Makita akkus gérvágó 24V-os,
Wacker benzinmotoros aszfalt-
betonvágó (vizes), diesel hő-
légbefúvó 15-25 KW, szegés
kapocsbelövő 5-15 cm levegős,
szárított paprika daráló, kézi
parkettázó fűrész 220V-os új,
karos kisflex satuval, csúszósi-
nes szalagparkettázó fűrész
220V, faeszterga 1000 mm, 2 ké-
ses vágópult fűnyírótraktorhoz,
maszszázsmatrac, Yamaha Mint
újszerű robogó eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Kőművest és segédmunkást fi-
atalos csapatba éves munka-
helyre keresünk. Tel.: 06-30/744-
6902_____________________________
Kőművest azonnali kezdéssel
felveszek. Kiemelt bérezéssel,
bejelentéssel. Munkaruhát biz-
tosítunk. Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Badacsonytomaji háztartási és
vegyiárú üzletbe május 1.- au-
gusztus 20-ig eladót felveszünk.
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal. E-mail cím: 
info@totalclean.hu_____________________________

Heti 20-25 órára korai kezdéssel
keresek a szigligeti teniszpályák
és területük karbantartására mun-
kaerőt. Cím: Szigliget, Arany-
kagyló u. 2. Feladatok: 4 tenisz-
pálya ápolása, tisztántartása, a fü-
ves területek nyírása. Tel.: 06-
70/3311-113

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734_____________________________

Koronavírus! Tájékoztatom a
craniosacralis terápiára, trigger-
pont terápiára és masszázsterá-
piára hozzám érkezőket, hogy
maximális biztonságuk érdekében
a kezelőhelység levegője TSS
technológiával sterilizált, amely
technológia a levegőben lévő ví-
rusok, baktériumok 99,99%-át
elpusztítja. Solymosi Antal tera-
peuta_____________________________
A Mi Hazánk Tapolcai Szerveze-
te felajánlja segítségét idős, be-
teg, egyedülálló emberek részé-
re. Bevásárlás, gyógyszerkiváltás,
ügyek intézése. Természetesen
ingyen és bérmentve! Tel.: 06-
20/294-8263, 06-30/257-3025

Dajka, pedagógiai asszisztens
és gyógypedagógiai asszisz-
tens OKJ tanfolyam indul  Ta-
polcán részletfizetéssel. Tel.:
30/6374083, 20/4237877
Eng.sz.: E-000452/2014_____________________________

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROSIS-
KOLA. Tantermi es e-learning
(online otthon végezhető) tanfo-
lyamok! Beiratkozás csak tele-
fonon és emailben! Tapolca, Glá-
zer S. u. 5. Állami tamogatás B.
kat.: 25.000 Ft. Tel.: 06-87/322-
436, 06-30/3136-427 Nytsz.: 19-
0073-05 (VSM.E. 60 %, VSM.GY.
44%, AKO: -, AKK: 227.100 Ft)
www.palosiautosiskola.hu

Balaton parton élő 65 éves vál-
lalkozó keresi 50-55 év közötti
nem dohányzó, dekoratív hölgy
társát tartós kapcsolatra. Közös
szimpátia esetén hozzám költö-
zéssel. E-mail: balassa.ja-
nos54@gmail.com._____________________________

162 cm, 70 kg, 53 éves háziasz-
szony barátot vagy élettársat
keres úri ember személyében 60
éves korig. KOMOLY KAPCSOLAT.
Tel.: 06-30/285-7365_____________________________

Élettársát keresi 66 éves ereje
teljében lévő, özvegy, nyugdí-
jas, vékony, dolgozó férfi, vé-
kony, temperamentumos tapolcai
hölgy személyében 56-66 éves
korig. Tel.: 06-30/872-9980

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

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

Tisztelt Betegeim!

Ebben a szomorú és válságos helyzetben

– mivel személyesen beteggel határozatlan

ideig nem találkozhatok – annyiban próbálok

segíteni, ha sürgető jellegű kardiológiai

panaszuk vagy problémájuk van

– eddigi gyakorlattól eltérően –,

telefonon próbálok tanácsot adni.

Előtte azonban háziorvosukkal konzultáljanak,

amennyiben további kérdés marad, hívjanak fel.

Sürgősségi ellátásban a Tapolcai Kórház

és a Balatonfüredi Szívkórház továbbra is

renelkezésre áll.

Tel.: 06-30/217-9203

Üdvözlettel, kitartást: dr. Végh Zoltán

kardiológus

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

VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉGEK
INGYENES BUSZJÁRATOK

TAPOLCÁRÓL!

ÖSSZESZERELŐ
Kereset: nettó 175.000 Ft-tól

Hívja a +36 20 240 54 49
telefonszámot

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Ügyfélszolgálatunk látogatását meghatározatlan időre felfüggesztettük

Társaságunk elsődleges célja közösségünk minden tagjának védelme, a járvány hazai terjedésének
megakadályozása, a járvánnyal összefüggő kockázatok csökkentése.

Ajelen helyzetre való tekintettel

Kérjük szelektíven gyűjtött hulladékától a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében váljon meg,
illetve a szelektív szigeteket vegye igénybe!
Egyéb hulladékokkal kapcsolatos átadási szándékát (gumi, elektronika, zöldhulladék) kérjük halassza
későbbre!

Társaságunk a vegyesen gyűjtött háztartási hulladék begyűjtését folyamatosa biztosítja.
A szelektív hulladék a megszokott rend szerint a lakosságtól elszállításra kerül, a közületi gyűjtést
felfüggesztettük. Egyéb hulladékokkal kapcsolatos átadási szándékát kérjük halassza későbbre!

Személyes ügyintézés helyett az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére:

Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.
Lakossági e-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Közületi e-mail cím: kozulet.tapolca@nhsz.hu
Honlapunkon szolgáltatásainkról teljes körűen tájékozódhat: www.nhsztapolca.hu

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

A hulladékudvar működését maghatározhatatlan időre felfüggesztettük

A hulladéklerakó üzemeltetését meghatározatlan időre korlátoztuk, a lerakóra
bejutás kizárólag munkavállalóink részére megengedett

Vegyes- és szelektívhulladék begyűjtés:

Konténeres 5-7 m3-es hulladékgyűjtésünket egyelőre fenntartjuk, megrendelés: 06
70 685 6625 vagy 06 87 709 831 telefonszámokon, vagy lerako.tapolca@nhsz.hu

A koronavírussal összefüggésben meghozott korlátozó intézkedések időtartama alatt hulladéktároló
edény hiányában, NHSZ emblémás zsák helyett fekete színű, boltban vásárolható szemeteszsákban is
elszállítjuk hulladékát.

Ficsor Elza
ügyvezető

NHSZ Csobánc Kft, NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

- ARISTON

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

(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

Kedves Vásárlók!

CSAK 1 FŐ VÁSÁRLÓ

Köszönjük!

A fokozott vírus helyzetre való tekintettel
az eladótérben az eladón kívül egyszerre

tartózkodhat,
ezért kérjük kint várakozzanak!

Az üzletben és kint is kérjük tartsák meg
egymás között az 1 méter távolságot!

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

Kedves Vásárlók!

CSAK 1 FŐ VÁSÁRLÓ

Köszönjük!

A fokozott vírus helyzetre való tekintettel
az eladótérben az eladón kívül egyszerre

tartózkodhat,
ezért kérjük kint várakozzanak!

Az üzletben és kint is kérjük tartsák meg
egymás között az 1 méter távolságot!

Reklámfeliratok,
dekorációk,

megállítótáblák
készítése.

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

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

, 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./11.   2020. március 21.

, 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 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

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

Vevő ügyfeleink részére
eladó nyaralókat, pincéket,

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

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

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

TARGONCAVEZETŐT

Kékkúti palackozó üzemébe, azonnali belépéssel

keres!

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Telefon: 06 30 655 6903

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

Elvárások:

Amit mi kínálunk:

• Jó munkabírással rendelkezel és megbízható vagy;
• Rendelkezel targoncavezetői jogosítvánnyal (3324 vezetőüléses
targonca vezetésére jogosító jogosítvány megléte);

• Van targoncavezetésben szerzett tapasztalatod;
• Nem okoz gondot számodra a 2 műszakos munkarend!

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

• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget!

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

CORONAVÍRUS tájékoztató

Tapolca és Sümeg településeken
a 2020. évi tavaszi lomtalanítás elmarad!

Egyben kérjük a lakosságot, hogy vegyes- és
szelektívhulladék tároló edényét a szabad

levegőn, ne fedett helyen tárolja!

Az Ön, családtagjai és munkavállalóink
érdekében kérjük, hogy az ürítésre történő

kihelyezés előtt hypós vízzel fertőtlenítse
edényét!

Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk elsődleges célja közösségünk minden tagjának védelme,
a járvány hazai terjedésének megakadályozása, a járvánnyal össze-
függő kockázatok csökkentése.

Ajelen helyzetre való tekintettel

Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!

Tapolca, 2020.03.17.

Ficsor Elza
ügyvezető

A lomtalanítást a pandémiás helyzetet követően
egy későbbi időpontra halasztjuk!

Bízunk a WHO meglátásban, mely szerint a napsugár és az UV
sugárzás hathatós ellenszere a koronavírusnak.

Addig tudunk a szolgálatára lenni, amíg munkavállalóink
egészségileg alkalmasak a munkavégzésre.

Mi mindent megteszünk ennek érdekében, Ön ennyit tehet
értünk.

Kedves Betegeink!
Ezúton is megköszönöm megértő,

fegyelmezett hozzáállásukat
a világjárvány miatt az ÖNÖK

és MUNKATÁRSAIM védelmében
hozott új kiszolgálási rendhez.
Minden erőnkkel igyekszünk
az Önök gyógyszerellátását

biztosítani.
Kérjük további szíves

együttműködésüket, köszönettel:
a „STARK PATIKA” dolgozói

nevében:
Dr. Stark Borbála

kft.nyomda
Tapolca, Batsányi u. 1.

Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644
06-20/980-8059

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus-járvány

elleni védekezéssel
összefüggő legfrissebb
korlátozásokról szóló

kormányrendelet
értelmében irodánk

nyitvatartása
átmenetileg

8-15 órára módosul.
Köszönjük szíves
megértésüket!

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel,
és minden óvintézkedést betartva cégünk

vállal továbbra is Tapolca és vonzáskörzetében,
az északi parton kerti/nyaralónál lévő

munkákat, ároktisztítást, zöldterület kezelést,
gallyazást, mezőgazdasági szolgáltatást,

kis- és nagyüzemű szőlőterületek egész éves
művelését (szőlőkivágást).

Telefonszám: 06-70/674-9728

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

Kedves Gazdik!

• TAPOLCA ÁLLATORVOSI KÖZPONT •
Tapolca, Batsányi u. 44. • Tel.: 06-20/9217-372

Email: asvanyi.tamas@gmail.com • Web: www.tapolcaallatorvos.hu

A Kormány által kihirdetett járvány vészhelyzetre való tekintettel

mindannyiunk érdekében az alábbiakat kéri Önöktől:
Dr. Ásványi Tamás állatorvos

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8. 06-20/9217-372

9.

Jó idő esetében ne tömörüljenek a váróban, kint a szabadban megfelelő
távolságra várakozzanak, egymást kivárva türelmesen jöjjenek be érkezési
sorrendben!

Egy beteggel egy gazda jöjjön be hozzánk a rendelőbe!
A lehető legrövidebbre fogják a konzultációkat!
A váróban kihelyezett kézfertőtlenítőt kérem használják a kezelőbe

történő belépés előtt!
Aki betegnek érzi magát-lázas, kérjük maradjon otthon!
Tiszteljék egymást és legyenek egymás felé empátiával!
Jelen tudásunk szerint ez a betegség nem terjed át kis kedvenceinkre.
Telefonáljanak! Kérjenek időpontot! telefonon tudnak

tanácsot kérni abban az esetben, ha panasza van kis kedvencének, de
nem tudják elhozni.

Érdemes a havi táp, alomanyag, parazita mentesítők több havi
mennyiségét beszerezni (nem ipari mennyiségre gondolok).

10.

Most nagyon aktuális a 3 hónap hatóidejű parazitamentesítő
tabletta beszerzése!!!

A kullancsok, bolhák, egyéb paraziták nincsenek tekintettel
a járványra. Sajnos tömegével támadnak kis kedvenceinkre.

Most 10% kedvezménnyel!

11. Ha valami okból kis kedvencük egyedül marad otthon (karantén,
kórházba kerülnek, egyéb korlátozó intézkedések) kérem, gondoskodjanak
ellátásukról! Beszéljék meg szomszédjaikkal, ismerősökkel, hogy
gondoskodjanak róluk!

Jelen szabályozás szerint az állatorvosi rendelőket
nem kell bezárni!!!

Ha mégis ez bekövetkezne, erről külön értesítést kapnak
a Facebook oldalamon!
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