
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!

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

, 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./43.   2020. november 7.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

Nyitvatartás:
Hétköznap: 9-17, Szombat: 8-12

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• LAMINÁLT
PADLÓ

• SZŐNYEG
• VINYL PADLÓ
• FÜGGÖNY

Salföld és Kékkút
Községek

Önkormányzatai
egy fő érettségizett

munkavállalót
keresnek

közművelődési
területen történő
munkavégzésre.

Bővebb felvilágosítás
a 87/464-017/26-os

számon kérhető.

2 és 3 műszakos munkarendben

A Lido Home Ingatlan Irodák
tapolcai irodájába

3 fő ingatlanértékesítő kollégát keres.

Ha kedvet kapott, küldje el jelentkezését
a peter.szegedy@lidohome.hu címre.

Amit nyújtunk:
• kezdőként fix jövedelem + kiemelt mozgóbér

• ingyenes átképzés és mentori támogatás
• több ezres valós ügyfélkör, és ingatlankínálat

• teljeskörű ingyenes irodai
és marketing támogatás

• kiváló összetartó munkaközösség, jó hangulat

Feladatok:
• ingatlan bemutatások szervezése

és lebonyolítása
• a meglévő ingatlan kínálat folyamatos bővítése

• kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel

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

Jelentkezz még ma!

06-88/400-453; 06-20/929-2430

Időpont egyeztetésre hívj minket,
vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

3 műszakos munkarendbe
Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Élelmiszer csomagolókat
Targoncavezetőket

keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 195-225.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (du. 20%, éj 40-50%), Étkezési támogatás,

Cafeteria, Teljesítmény prémium, 13. havi bér,
Gyermekek iskolakezdési támogatása

MAYO CHIX
DIVATÜZLET

Tapolcán a Lipóti Pékség mellett.

30%
MERT MEGÉRDEMLED!
Mayo Chix, Amnesia, Masca és más márkás ruhák!

MÁR A TÉLIKABÁTOKRA IS!
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Az NHSZ Csobánc Kft. teljes munkaidőben
történő munkavégzésre

munkatársat keres.

gépjárműszerelő

Jelentkezés  fényképes önéletrajz leadásával lehetséges
a Tapolca, Halápi u. 33. szám alatti székhelyen,
vagy e-mailben az info.csobanc@nhsz.hu címen.

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

• teher- és személygépkocsik javítása

• szakirányú szakmunkás, vagy érettségi bizonyítvány
• diagnosztikai rendszer ismerete
• egyéni és csapatmunkára való képesség

• munkaképes jövedelem
• kizárólag belföldi munkavégzés
• bejelentett és törvényes munkaviszony
• munkába járáshoz 15 Ft/km költségtérítés
• béren kívüli juttatás
• kulturált munkakörnyezet
• fejlődési lehetőségek
• kollegális közeg

Jelentkezni a gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen
önéletrajzzal, érdeklődni a 87/512-113 telefonszámon lehet.

Karbantartó lakatos
munkakörbe.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére,
Karbantartás területre munkatársat keres

két műszakos vagy megszakítás nélküli munkarendbe

Feladatai:

Amit kínálunk:

Amit cserébe szeretnénk:

• A gyárterületen működő gépek, berendezések, rendszerek
folyamatos működésének biztosítása

• Rendszeres és időszakos karbantartások elvégzése,
hibaelhárítás

• Elvégzett javítások dokumentálása

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• versenyképes jövedelem
• havi ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás
• munka- és védőruházat biztosítása és tisztíttatása
• bejárás támogatása (Tapolcán kívülről)

• szakirányú végzettség (géplakatos, szerkezetlakatos,
mezőgazdasági gépszerelő, gépésztechnikus, mechanikus
karbantartó, autószerelő), tapasztalat előny

• dolgozni akar, szorgalmas
• pneumatika, hidraulika ismeretek
• gépészeti csapágy szerelési ismeretek
• hegesztési ismeretek
• számítógép felhasználói szintű kezelése
• tud csapatban dolgozni, de önálló munkavégzésre is képes

Jelentkezni a gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen
önéletrajzzal, érdeklődni a 87/512-113 telefonszámon lehet.

Elektromos karbantartó
munkakörbe.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére,
Karbantartás területre munkatársat keres

megszakítás nélküli munkarendbe

Feladatai:

Amit kínálunk:

Amit cserébe szeretnénk:

• Elektromos javítások, hibaelhárítások elvégzése
a bizonságtechnikai előírások figyelembe vételével

• A gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése,
a biztonságos és folyamatos működés biztosítása

• Elvégzett javítások dokumentálása

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• versenyképes jövedelem
• havi ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás
• munka- és védőruházat biztosítása és tisztíttatása
• bejárás támogatása (Tapolcán kívülről)

• villamosipari szakirányú végzettség (villanyszerelő,
elektronikai, irányítástechnikai, automatizálási technikus,
elektronikai műszerész, erősáramú szerelő); tapasztalat
vagy PLC ismeret előny

• dolgozni akar, szorgalmas
• elektronikai rajzok és műszaki dokumentációk olvasása és

értelmezése
• számítógép felhasználói szintű kezelése
• pontosság, megbízhatóság
• tud csapatban dolgozni, de önálló munkavégzésre is képes

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

NOVEMBERI
AKCIÓ! -25%

A WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. tapolcai partnercége számára
felvételt hirdet

(csomagoló, csomagleszedő) munkakörbe
szigetelőanyag-gyártó munkatárs

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

- termék mozgatása, rakat képzése
- minőségi vagy csomagolási hibás darabok kiválasztása
- műszakvezető által elrendelt feladatok végrehajtása
- késztermék előállítás
- min. 8 általános végzettség
- orvosi alkalmasság
- megfelelő fizikai állapot - erős fizikum, állóképesség szükséges
- folyamatos 3 műszak vállalása
- kiemelkedő bérezés, műszakpótlék
- bejárás támogatás (gépkocsi vagy távolsági buszjárat)
- cafeteria, ösztönző rendszer
- alkalmi és állandó jellegű munkavégzés
(alkalmi esetén hetente fizetés)

Jelentkezni lehet: www.whc.hu
06-92/550-641, 06-30/269-6682
kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Hétfőtől szombatig:

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

Tel.: 06-30/959-8531

Ipari és háztartási hűtőgép,

klímaberendezések telepítése,

forgalmazása.

Minden esetben
kérjen egyedi árat!

szervizpartner
Hivatalos

Bakos Gábor

www.klimagree.hu

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

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

EUTR azonosító: AA5811791

16.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

TAPOLCA ÁLLATORVOSI KÖZPONT

DR. ÁSVÁNYI TAMÁS
Tapolca, Batsányi u. 44.
Tel.: 06-20/9217-372

Email: asvanyi.tamas@gmail.com

Örömmel értesítek minden kedves Gazdit,
hogy a Tapolcai Állatorvosi Központ gépparkja
jelentős fejlesztésnek köszönhetően az eddigi

szolgáltatásokon felül egy ultra modern RTG géppel
és vérlabor diagnosztikai géppel gazdagodott,

melyeknek köszönhetően az eredmények
15-20 perc alatt elkészülnek.

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a megszokott
nyitvatartási időben, előzetes időpont egyeztetés után!

www.tapolcaallatorvos.hu
Nyitvatartás:

hétfő-péntek de.: 9.00-11.00,
du.: 15.00-18.00

szombat: 8.00-9.00

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 11. 05 - 2020. 11. 18.

Sertéskaraj csontos

Sertéslapocka

Sertés bordacsont (pléh oldalas)

Pápai műbeles virsli

Pápai gépsonka (extra sonka)

Pápai disznósajt

Pápai Esterházy sonka

Pápai füstölt kolozsvári szalonna

Pápai májas

1.150 Ft/kg

1.090 Ft/kg

990 Ft/kg

1.190 Ft/kg

2.550 Ft/kg

1.080 Ft/kg

2.490 Ft/kg

2.250 Ft/kg

1.150 Ft/kg

Széles választékkal várjuk vásárlóinkat:

Márton-napi kacsa, liba termékeinkkel!

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk november 9-től november 13-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. Áraink változatlanok,
étlapunkat a Kolibri ételbár Facebook oldalán találják.

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

reszelt leves, burgonyafőzelék fasírttal

karfiolleves, Eszterházy-szelet spagettivel

kertészleves, hortobágyi palacsinta

libaaprólék-leves, káposztás kocka

sajtkrémleves, kolbásszal töltött sajtos borda rizzsel

Márton-napi ajánlat
2020. november 11.

• Libaaprólék-leves

• Souvidált libamell sütőtökös krumplipürével

és chilis-gesztenyés körtével

• Sült libacomb sütőtökös tócsnival és majonézes céklasaláta

Igény szerint kiszállítjuk!

Pizzeria-Spaghetteria

Ristorante
1992

Tapolca, Árpád u. 1.

Pizza expressz: 87/322-729�

Szeretnénk felhívni kedves vendégeink figyelmét,
hogy MÁRTON-NAPI AJÁNLATUNK

november 11-től november 15-ig rendelhető!
• Libaleves lúdgégetésztával
• Libamell körte chatnival, sült burgonyával
• Ropogósra sült libacomb párolt káposztával,

bazsalikomos burgonyapüré
• Lúdlábszelet, ahogy mi készítjük

Szeretettel

várunk

mindenkit!

- Folyamatosan frissülő
árukészlet

- Széles választék
- Krém és extra minőség

ŐSZI/TÉLI KOLLEKCIÓ
Női, férfi és gyermek divat

Télikabátok, Sálak,
Cipők, Táskák

8300 Tapolca, Hősök tere 8.
Nyitvatartás: H-P 09.00-17.00,

Sz 09.00-13.00

ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

06-30/620-5049
www.szlbau.hu

LAKATOS, KŐMŰVES,
FESTŐ, GÉPKEZELŐ

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 280.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 400.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 235.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 290.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

ELKÖLTÖZTÜNK!

EGYEDI KONYHÁK, BÚTOROK GYÁRTÁSA!
IGÉNY SZERINT HELYSZÍNI FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS,

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS!

ÚJ CÍMÜNK: TAPOLCA, KESZTHELYI ÚT

KÁRPITOS GARNITÚRÁK FORGALMAZÁSÁT MEGSZÜNTETTÜK!

(VOLT KINIZSI LAKTANYA, DIEGO MELLETT)

BÚTOR

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

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

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

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

199
Ft/db

398 Ft/l

458 Ft/l

229
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

618 Ft/l

0,5 l

309
Ft/db

755 Ft/l

0,33 l

249
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

TAKARMÁNYT A KEVERŐBŐL!

MODERN TECHNOLÓGIA, GYÁRTÓI ÁRAK!

Taliándörögdi üzemünkben saját termesztésű,
GMO mentes alapanyagokból készítve ajánljuk:

- Baromfi (árutojó)
- Sertés (hízó, süldő, malac)
- Szarvasmarha (borjú, növendék, hízó- és tenyészbika,

tejelő- és hústehén)
- Juh (bárány, anya)
- Ló (sport- és munkaló, kanca, csikó) takarmányainkat.

E-mail: dorogdimezo_kft@t-online.hu

Telefon: +36-20/450-7118

CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

SZENZOR ÖSSZESZERELŐKET KERESÜNK

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKÁRA VESZPRÉMBE
Alapbér: br. 195.000 Ft+akár 50 % műszakpótlék

+ Cafeteria: br. 25.900 Ft + jelenléti bónusz: br. 5000 Ft

Kölcsönzést-közvetítést eng. nyil. szám: 4376-4./2003.+36 20 272 61 18

+36 20 216 56 10

SAJÁT ÁLLOMÁNYBA VESZPRÉMI PARTNERÜNKHÖZ
Kereset: nettó 170.000 Ft-tól
Ingyenes buszjáratok Tapolcáról

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

2021-es kártyanaptárak
még rendelhetők

november közepéig

AKCIÓS áron!

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1.
87/414-644; 06-20/980-8059

www.kolcseynyomda.hu
knyomda@kolcseynyomda.hu

Bővebb információ:



Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:

Dobó Zoltán
polgármester

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

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

199
Ft/db

398 Ft/l

458 Ft/l

229
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

249
Ft/db

309
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
09.00 - 21.00

07.00 - 18.00

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tehergépkocsi
vezetőt

felveszünk!

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

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

A megadott árak két szórt űrméterre (1 tömör m  = 1,4 rakott űrméter (1*1*1,4 m) = 2 szórt űrméter)
vonatkoznak és nem tar talmazzák a kiszállítás díját.
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TŰZIFA AKCIÓ
A ZÖLD RÁSKÓ KFT-NÉL!

Érvényes: 2020.09.01-től a készlet erejéig!

EUTR azonosító: AA-6229661

SZÁRAZ, DARABOLT,
KEMÉNY LOMBOS TŰZIFA

További információ és rendelés:
Zöld Ráskó Kft. – 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

Telefon: 06-87/411-954, 06-30/975-98-97

BÜKK-CSER-TÖLGY 25 és 33 cm: 30.000 Ft/m3

kft.nyomda

www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Lepje meg szeretteit egyedi

2021-es
asztali- és

falinaptárral!
Tapolca, Batsányi u. 1.
87/414-644; 06-20/980-8059

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

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

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközvetítő
Balatonrendesen különlege-
sen szép, elvehetetlen balatoni
panorámás, állandó lakásra al-
kalmas 1 szobás, fürdőszobás
hétvégi ház kis telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 28 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Lesencefalu zártkerti részén
balatoni panorámás, villany-
órával rendelkező hétvégi ház fel-
újításra vagy építésre használ-
ható 4.233 m2-es telekterületű
rét eladó. Ir.ár: 3,3 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában felújított,
2 fél szobás, földszinti, önálló
gázkazános fűtésű társasházi
lakás eladó. Ir.ár: 11,9 Ft Tel.: 06-
20/915-6635
A Hajagos-hegyen (Csobánc-
hegy mellett) panorámás, igé-
nyes kivitelezésű amerikai kony-
ha, hálószoba, fürdőszoba he-
lyiségekből álló hétvégi ház ke-
mencével, pincével, 2645 m2 te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 18 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1+2 fél-
szobás, erkélyes, felújított tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 16,1
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán kis telekterületű, szo-
ba, konyha, fürdőszoba-wc he-
lyiségekből álló sorházi lakás el-
adó. Ir.ár: 5,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30
év tapasztalatával, széles 
vevőkörrel a lehető legjobb 
vevőt találja meg ingatla-
nára, 3% közv.díjért. www. 
badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Ben-
da Ferencné_____________________________

Keresek családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet, rak-
tár (eladót, vagy kiadót), építési
telket, zártkertet, külterületet,
szántót, legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg és Ta-
polca környékén, valamint Bala-
ton-felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Köszönettel,
Bódis Péter Tel.: 06-70/904-6110,
E-mail: peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac térnél)_____________________________

Fiatal tapolcai pár Tapolca kör-
nyékén telket, szőlőt, nyaralót
keres. Tel.: 06-30/715-9970_____________________________

Eladná ingatlanát? Hívjon!
Akár azonnali készpénzfize-
tés!  Meglévő és folyamato-
san bővülő vevőkörrel ren-
delkező irodánk a leggyor-
sabban eladja. 24 órán belül
felvesszük a kapcsolatot Ön-
nel.  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Diszelben  100 m2-es, nagyon
jó állapotú 3 szobás, téglaépí-
tésű családi ház 1.150 m2 tel-
ken eladó 75 m2 tetőtér beépí-
tési lehetőségével, garázzsal,
gazdasági épületekkel valamint
újonnan beszerelt gázfűtéses
gépészettel, új kondenzációs
kazánnal. Ár: 32,9 M FT  Tel:
+36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Kistraktor és hozzá tartozó TER-
RA utánfutó valamint kapáló-
gépek, hűtőszekrények és gáz-
tűzhely eladó. Érd.: 06-70/933-
2428_____________________________
Eladó 10 db vágnivaló néma-
kacsa 2.300 Ft/db, egyben
20.000 Ft. Tel.: 06-30/2912-
409_____________________________
Termelőtől DESIREE BURGO-
NYA eladó 30kg-os zsákokban!
Házhoz szállítással Pula-Tapolca
útvonalon 4000Ft/zsák. Tel: 06-
30/395-1779  _____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra)
benzinmotoros kétkezes véső-
kalapács, ELU kézi téglavágó fű-
rész 45 cm-es 220 V-os, Makita,
akkus ütvecsavarozó, hordozha-
tó ipari ventilátor 220 V, benzin és
dízel oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, Honda lapvibrátor, ág-
darálókomposztáló gép, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, akkus sövényvá-
gók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V,
benzinmotoros kézi fúrógép, me-
netorsós kuglihasító gép 6T 220
V, állítható csőmenetvágó, Hon-
da és Briggs motoros kapálógé-
pek, gérvágók 210-305 mm át-
mérő, elektromos csónakmotor,
5,5 mm-es légpuska új, CO pat-
ronos légpuska 4,5-5,5 mm-es,
oxigénpalackok, új McKenzie
mtb. kerékpárok, Aprilia Habana
chopper 50 cm3-es újszerű, ker-
ti öszszecsukható ruhaszárító el-
adó. T.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipari
fémvágó 350mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kug-
lihasító hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcsés ág-
darálók, villanymotorok 220/380V,
kézi körfűrészek, mini gázoxi-
génhegesztő, JLOSolo - Oleo
Mac-Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, Stihl
fűrész, fűkasza, bozótirtó, lomb-
szívófúvó gépek, benzinmotoros
és elektromos sövényvágók, Kär-
cher-Euroclean-Wap hidegés me-
legvizes profi sterimók 220/380V,
benzinmotoros és elektromos
könynyű hordozható vízszivaty-
tyúk, benzinés dízelmotoros agg-
regátorok, akkutöltők 6-12-24 V-
os normál és bikázós, 16 funkci-
ós faipari barkácsgép, Stihl -
Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új komp-
reszszorok, Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Jó minőségű használt bútorok
költözés miatt eladók: 4 db ét-
kezőszék össz: 10.000- Ft, fe-
nyő fésülködő asztal 19.000-
Ft, cseresznye étkező 6 szék-
kel 69.000- Ft, cseresznyefa
íróasztal 69.000- Ft,  3 m-es
cseresznyefa könyves szek-
rénysor 160.000- Ft, előszo-
bafal akasztós szekrénnyel
és cipős szekrénnyel 25.000-
Ft. Tel: +36 70 376 7820

Tapolcán a keleti városrészben
97,5 m2-es, földszintes, tégla-
építésű családi ház a hozzá tar-
tozó 200 m2-es telekkel eladó.
Az összesen 630 m2-es telek
hátsó részében további 1 db, ön-
álló családi ház található. 3 szo-
ba, konyha, kamra, fürdő, wc és
további 60 m2 tetőtér beépítés
lehetőség, pince. Az ingatlan be-
lülről felújított: új műanyag nyí-
lászárók, új radiátorok, új falban
futó fűtéscsövek, új villanyve-
zetékek. Ár: 22,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Családi házakat és nyaralókat
keresünk Tapolcán, a tapolcai
medencében, a káli medence
területén, a balaton felvidék
területén, a balaton körül az
északi  és a déli parton egya-
ránt , valamint Budapesten. In-
gatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatéko-
nyan, rövid időn belül saját,
belső ügyfélkörnek történő
kiajánlással. Hívjon, keres-
sen! Tel: +36 70 376 7820         _____________________________

Hévíz határában - csendes,
nyugodt helyen - 2 percre a für-
dőtől új építésű, 60 m2-es, 2
szoba + nappalis, teraszos,
összkomfortos, földszintes,in-
verteres hűtéssel-fűtéssel fel-
szerelt, 250 m2 kertkapcsolat-
tal rendelkező, kulcsrakész, ön-
álló helyrajzi számmal rendelkező
igényesen kialakított lakás-
apartmanok, parkosított, zárt
lakóparki környezetben, saját
parkolóval eladók.  Ár: 21 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Azonnali készpénz fizetéssel
keresünk befektető és üzleti,
valamint magán vásárló ügyfe-
leink részére eladó ingatlano-
kat: lakásokat, családi házakat,
nyaralókat, pincéket és terü-
leteket. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Kisapátiban 3.092 m2 belterü-
leti telek eladó gyönyörű, örök ki-
látással a környező hegyekre. Víz
és csatorna a telken, villany és
gáz a közelben ( kb.100 m ). A te-
lek több családi ház kialakításá-
ra is alkalmas, megosztható, va-
lamint akár 0-ás Kft-vel, céggel,
egy komplett 19 szobás panzió
tervével együtt is megvásárol-
ható. Kiváló befektetés! Ár: 10,9
M FtTel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), 5 szoba + 2
nappalis, 2 konyhás, 3 fürdőszo-
bás, szigetelt, kiváló állapotú csa-
ládi ház nagy terasszal, gyönyö-
rű kilátással, teljes, igényes be-
rendezésével együtt eladó.  Ár: 98
M FT Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Balatonederics és Nemesvita
határában 2118 m2-es nagyon
szép helyen elhelyezkedő zárt-
kerti telek eladó. Minden közmű
5 m-en belül (víz, csatorna, vil-
lany, gáz!)  Aszfaltos útról tör-
ténő, kiváló megközelíthetőség.
Művelési ágból kivont, nem kell
eladáskor 60 napra kifüggeszteni,
valamint a térképen szereplő, raj-
ta lévő épület visszaépíthető
kb. 70 m2-es alapterülettel.  Ár:
6,4 MFt Tel: +36 70 376 7820           _____________________________

Keresek családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt (eladót vagy kiadót),
építési telket, zártkertet, külte-
rületet, szántót, legelőt, erdőt
ügyfeleim részére Sümeg és
Tapolca környékén, valamint a
Balaton-felvidéken, Káli-me-
dencében, Művészetek Völ-
gyében, Keszthely-Tihany kö-
zött. Köszönettel, Bódis Péter
Tel.: 06-70/904-6110, E-mail:
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda, Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5. (Piac
térnél)

Tapolcán 3 szobás, 180 m2-es
egyszintes, felújított családi
ház,  további 100 m2 gazdasá-
gi épület (2 garázs, nyári kony-
ha, tároló), 781 m2 telken, nagy,
térkövezett udvarral a déli vá-
rosrészben eladó.  Ár: 28,8 M Ft
Tel: +36 70 376 7820

Eladó Tapolcán a Kazinczy tér 1-
ben felújított, 2 szobás, VI. eme-
leti lakás. Ir.ár: 15,8 mFt Tel.: 06-
70/410-9538_____________________________

Tapolcán felújításra szoruló, 90
m2-es lakás eladó. Érd.: 06-
20/319-2969

Tapolcán, a Május 1 utca 8/B
szám alatt 25 m2-es új állapo-
tú, tetőtéri, bútorozatlan lakás
megbízható, nem dohányzó, le-
informálható bérlőnek (1 fő) lif-
tes társasházban minimum 1
évre kiadó. Rezsi fogyasztás
alapján külön fizetendő, háziál-
lattal nem költözhető. Érdek-
lődni munkanapokon 9-16 órá-
ig a 30/815-26-07-es telefon-
számon lehet._____________________________

Tapolcán kiadó részben búto-
rozott 73 m2-es lakás. Kisállat
nem hozható. Érd.: 06-30/466-
7226, esti órákban

Halápi úti garázssoron újépíté-
sű garázs igényesnek kiadó.
Kaució szükséges. Tel.: 06-
20/612-9163

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_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel.: 06-
20/236-5361_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítá-
sát, teljeskörű ügyintézéssel,
generálkivitelben. Tel.: 06-
70/391-8147_____________________________

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

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítá-
sát, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

KIADÓ

LAKÁS AC1Bdg

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Kiszállási díj nél-
kül, garanciával! A hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

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

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

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, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánlat.
T.: 06-30/975-8484_____________________________

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 – szigete-
lés, színezés, álmennyezetek
készítése, gipszkartonozás,
gipszkarton válaszfal építése,
lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarí-
tással is. Korrekt, tiszta, minő-
ségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és
házlábazat tisztítása magas-
nyomású mosóval Tapolcán és
környékén. Varga Zoltán 06-
70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás. Tetőtér beépítése, gipsz-
kartonozás. Kiülők készítése. T.:
06-70/344-7787_____________________________

Műkő, márvány, gránit sírem-
lékek, keretek, fedések, vázák,
mécses tartók, felújítások, be-
tűvésés. Szabó István kőfaragó
mester Tapolca, Bacsó Béla u.
25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

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

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, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, aszfaltvágót, fúrót,
vésõt és még sok mindent. Érd.:
Marton Gépkölcsönzõ Tapolca,
József A. u. 12. T.: 06-87/321-
341, 06-30/756-8855_____________________________

Gépi földmunkát, tereprende-
zést, építőanyag, ömlesztett
anyag, sitt szállítást vállalok.
Tel.: 06-70/430-5487_____________________________

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykony-
hai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villanyés gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és vízrend-
szerek karbantartása. Szántói
László gázszerelő T.: 06-20/520-
2465_____________________________
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 la-
kossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagok-
ból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vál-
laljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó; Tapol-
ca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Boj-
lerek vízkőmentesítése, wc-wc
tartály javítás, csapok-csapte-
lepek cseréje, számítógépek,
laptopok telepítése, bővítése,
tisztítása, gáztűzhelyek átala-
kítása (földgáz - PB) stb. Mobil:
+36-30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

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, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt va-
kolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szál-
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok tel-
jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Sövényvágás, tuják formázása,
favágás (gallyazás, visszavá-
gás, kivágás, darabolás), ágda-
rálás, fűkaszálás, fűnyírás, bo-
zótírtás- Számlaképesen, meg-
bízható, precíz munka. Kiss B.
Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Kőművesmunkát, teljes körű
épület átalakítást, bádogozást,
homlokzati hőszigetelést válla-
lok. Ingyenes kiszállás, felmérés.
Tel.: 06-30/713-0566_____________________________

Vállalom családi házak, nyara-
lók, szőlőterületek bármely jel-
legű területek rendbetételét és
gondozását az alábbi szolgálta-
tásokkal: fűnyírás, fűkaszálás,
sövénynyírás, bozótirtás, tűzifa
kuglizás, hasogatás, veszélyes
fák kivágása. Kovács Ferenc
e.v. 06-30/252-3264_____________________________

Vállalok veszélyes, elszáradt
fák kivágását alpintechnikai
módszerrel kaszálást, terepren-
dezést, bozótirtást. Tel.: 06-
20/993-1727_____________________________

Kőműves munkákat belső át-
alakítást, falazást, vakolást, be-
tonozást, térkövezést, ill. járó-
lapozást, csempézést vállalok.
Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

Kardos Alpin. Veszélyes fakivá-
gás, viharkár felszámolása, ve-
szélytelenítés, ledarabolás, kö-
zépmagas, magas épületeken
való munkavégzés alpintechni-
kával. Tel.: +36-30/251-6225 e-
mail: kardosalpin@gmail.com
web: kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Takarítás házakban, lakások-
ban, lépcsőházakban napi és
nagytakarítás, ablak pucolás,
valamint kertrendezés és kar-
bantartási munkák. Leinformál-
ható, számlaképes. Ugyanitt ru-
hajavítás! Tel.: 06-70/274-8547_____________________________

Régi lakóépület befejezéséhez
kőműves, ács vállalkozókat ke-
resek. Tel.: 06-20/337-9343_____________________________

Ajándékozza most a hallás él-
ményét szeretteinek! Kará-
csonykor már jól szeretne hal-
lani? Kedvező ajánlatainkkal vár-
juk,1-et fizet, 2-őt vihet akció
egyes modellekre! Ingyenes
hallásvizsgálat. Tapolca, Petőfi u.
18. 06-30/7831-283

Lakatos munkát, kapuk, korlá-
tok, kerítések, előtetők készíté-
se rövid határidővel, korrekt
áron. Érd.: 06-30/286-0458_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre
hajló ágak levágása, alpintech-
nikai módszerrel. Bozótirtás.
Horváth Sándor kertész, faki-
termelő. T.: 06-70/229-6598_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Suzuki Swift 1-es 960 cm3-es,
korának megfelelő állapotban
eladó. Érd.: 06-20/994-1550_____________________________

VW Transporter összkerekes
T5-ös, 2,5-ös duplakabinos, pla-
tós 2022. 10. hóig műszakizva,
új téli gumikkal eladó. Ár.: 1,65
mFt+ÁFA Tel.: 06-30/957-9261

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_____________________________

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

Könyvgyűjtő tanár 1945 előtti
könyveket, fotókat, képeslapo-
kat, emléktárgyakat vásárol. T.:
06-20/218-1701_____________________________

5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati ajtóval
270.000 Ft-ért eladó. Ugyanott
Renault Twingo 1.2 94-es évjá-
ratú bontott alkatrészei eladók.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

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

Vásárolnák hagyatékból régi
nagy edényeket, lábast, fazekat,
vajlingot, vendőket, fateknőt,
porcelánokat és egyéb régi tár-
gyakat. Érd.: 06-30/769-2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú SIM-
SON motorokat, üzemképtelent
és alkatrészt is. ETZ 250-es,
350-es Java-t es egyéb régi mo-
torokat. Érd.: 06-30/3333-978 _____________________________

Hordó 500 és 1000 l-es eladó.
Tel.: 06-20/573-7525_____________________________

Vásárolok magas áron dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porce-
lánokat, faliórákat, hagyaték-
ból maradt tárgyakat. T.: 06-
30/469-1461_____________________________

Ingyen elvihető érett birkatrágya
Káptalantóti mellett! Tel.: +36-
20/371-7014_____________________________

3 részes szobai szekrénysor
elvihető. Jelképes összegért és
egy hasizom erősítő pad eladó.
Tel.: 06-30/292-5151_____________________________

Tyúkok eladók. 20 db 1500
Ft/db Érd.: 06-20/578-6662, 06-
30/630-3831_____________________________

Zsákos vakolat Baumit Sanova
Monotiass régi falak külső és
belső vakolásához 70 bontatlan
zsák eladó. Gyártási idő:
2020.09.21. Tel.: 06-30/477-
5326

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Gyenesdiáson bútorozott ház ki-
adó május végéig. Marhatrágya
eladó Nemesgulácson. Tel.: 06-
70/298-2175_____________________________

Hazai termésű datolyaszilva fo-
lyamatosan eladó. 600 Ft/kg
áron, nagytételben olcsóbban.
Cím: Balatonrendes, Fő u. 32.
Tel.: 06-30/226-6979_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Egy db 170-180 kg-os és kettő
db 120 kg-os hízó eladó. Érd.:
06-30/551-8901_____________________________

Csónakhely csónakkal (vil-
lanymotorral) stb. Badacso-
nyörsön sürgősen eladó. Érd.:
06-30/832-3908_____________________________

Eladó 1 db 280 l-es vörösboros
tölgyfa hordó. I.ár: 8.000 Ft
Érd.: 06-70/2120-975_____________________________

7 m3 erdei (1x1x1,70) tavalyi
száraz tűzifa házvételből visz-
szamaradt eladó. Tel.: 06-
20/5722-664_____________________________

Tulajdonosváltás miatt Kö-
veskáli Panzió bútorai eladók.
Ülőgarnitúrák, szekrények,
heverők, nagygardrób szek-
rény, étkezőasztal székekkel,
konyhaszekrény, kandallók.
Érd.: 06-30/313-2070_____________________________

Ónémet tükör asztallal, Óné-
met tálaló nagyméretű, sze-
cessziós szekrény szép álla-
potú igényesnek eladó. Érd.:
06-30/313-2070_____________________________

Szőlőtőkén lévő, még nem le-
szüretelt fehérszőlőt vennék,
nem baj, ha túlérett. Tel.: 06-
20/374-4595_____________________________

Alma és étkezési burgonya el-
adó Tapolcán a Halápi út 25-ben.
Tel.: 06-20/9180-148_____________________________

Delonghi hősugárzó, Samot-
tégla 48 db 26x22x7, 10 l-es vil-
lanybojler eladó. Tel.: 06-20/497-
5421_____________________________
18-20 kg közötti kismalacok el-
adók. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/2646-776_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
reszszor 5L, akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magas-
fű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum – Lin-
coln profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga,
Bosch – ELU (Dewalt) orrfűré-
szek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal 220V-
os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbékák
50-100 kg-os, kombinált gyalu-
gépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mmes,
inverteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók, kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kisméretű
újszerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, kemping ke-
rékpárok, új profi elektromos ro-
bogó eladó. Hibás vagy hasz-
nálaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! T.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép, asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hómarók,
benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros új, elektromos
lombszívó-fúvó, Stihl-Husq-
varna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, láncfűrészlánc éle-
ző, Honda benzinmotoros zagy-
szivattyú újszerű, benzinmo-
toros és elektromos gyepszel-
lőztetők, Makita akkus gérvá-
gó 24V-os, Wacker benzinmo-
toros aszfaltbetonvágó (vizes),
diesel hőlégbefúvó 15-25 KW,
szegés kapocsbelövő 5-15 cm
levegős, szárított paprika da-
ráló, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, karos kisflex sa-
tuval, csúszósines szalagpar-
kettázó fűrész 220V, faeszterga
1000 mm, 2 késes vágópult fű-
nyírótraktorhoz, maszszázs-
matrac, Yamaha Mint újszerű
robogó eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyhaké-
szen, kiszállítva eladó. Kis kály-
hától a kazán méretig. Tel.: 06-
30/520-0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő szél-
deszka léces és széles szállítás.
T.: 06-20/9469-678_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) ház-
hozszállítással és igény szerint
fatárolóba pakolással eladó. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Költözés miatt 6 erdei m3 kony-
hakész tűzifa eladó egyben.
Száraz cser, I. osztályú, 50 cm
hosszúságú. Ára: 130.000 Ft.
Tel.: 06-70/389-8292

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Tapolcára, Monostora-
pátira, Taliándörögdre, Nyi-
rádra, Szigligetre helyi újság-
kihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsányi u.
1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett éves állás. Tapolca kör-
nyékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

A Tapolcai MOL töltőállomásra
kútkezelőt/shop eladót kere-
sünk. Érd.: 0620/591-7825

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Z-Szabó-Bau és Társa Kft. kő-
művest keres. Tapolcai telep-
hellyel, azonnali kezdéssel. Amit
kínálunk: bejelentett, éves állás,
kiemelt bérezés, munkaruha.
Érd.: H-P-ig 7-16 óráig. Tel.: 06-
30/249-4699_____________________________

Megbízható, munkájára igé-
nyes kőművest, illetve építő-
iparban jártas segédmukást ke-
resek. Tel.: 06-70/430-5487_____________________________

Szobafestőt, mázolót felven-
nék éves állásra tapolcai te-
lephellyel. Tel.: 06-30/9933-
953_____________________________
Piacra ruházati árusításra ta-
polcai női, vagy férfi eladót fel-
vennék. Jogosítvánnyal ren-
delkző férfi munkaerő előny-
ben. Érd.: 06-20/9928-424_____________________________

Az Openhouse Cégcsoport új
tapolcai Franchise partner iro-
dája két fő Irodavezetőt és In-
gatlan tanácsadó, közvetítő
munkatársakat keres a tapolcai
irodájába. Felvétel esetén! Az
egyik legjobban fizetett szak-
mához csatlakozhat! „Fix” és
jutalékos jövedelem! Karrier-
rendszerünk teljesítményará-
nyos! Képzések: Profi képzés az
üzleti életre amiben tevékeny-
kedünk!  Legyen ennek része-
se! Könnyen használható üzle-
ti szoftverek! Mentorok! Mes-
terek! Több mint 15 éves ta-
pasztalat!  Országosan foglal-
kozhat értékesítéssel, de akár
külföldi vevőket is hozhat! Iro-
dai infrastuktúra, biztosított
betérő ügyfélkör és földrajzi te-
rület!  Törvényi előírás: kö-
zépfokú iskolai végzettség! Elő-
nyö : saját gépjármű használat,
nyelvismeret. Jelentkezzen egy
fényképes Önéletrajzzal! Job-
sinfo21@gmail.com Benő 
Bakró – Nagy Franchise 
tulajdonos.  Ben Mail: 
bakro3@gmai.com 
Tsz.: 06-70/617-2000._____________________________

Takarítást vállalok. Tel.: 06-
30/366-4004_____________________________

Felszolgálót egész éves fog-
lalkoztatással felveszünk. Érd.:
La Pergola Pizzéria Tapolca,
Árpád u. 1. Tel.: 06-30/927-
5766

Állattenyésztő és állategész-
ségügyi technikus végzettség-
gel, lovász szakmával, B kate-
góriás jogosítvánnyal rendelke-
ző fiatal hölgy állást keres. Érd.:
06-30/6100-364_____________________________

Tehergépkocsi vezetőket fel-
veszünk betonmixerre, pumpá-
ra. Tel.: 06-30/216-1910

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

AKCIÓ amíg a készlet tart. Szek-
rények 5.000 forinttól, szek-
rénysorok 15.000 forinttól, fa-
keretes, rugós ágyvetétek kü-
lönböző méretben 10.000 fo-
rinttól, ágyazható kanapék
20.000 forinttól 35.000 forintig.
Egyéb kisbútorok, fotelek, szé-
kek. Nyitvatartás a hét minden
napján 9,00-17,00 óra között.
Helyszín: Stílus Galéria Antikvi-
tás – Csigó Malom, 8286 Gyu-
lakeszi, Kossuth Lajos utca 109.
Tel.: +36-20/534-1333, E-mail:
info@stilusgaleria.com, 
Honlap: www.stilusgaleria.com

Természetgyógyász és Egész-
ségügy tanfolyam indul no-
vemberben távoktatásban
(Veszprém). Tavasztól további
szak- és egyéb tanfolyamok.
Érdeklődni: 06-20/944-0984, 
www.mariannastudio.hu, tan-
folyamok@mariannastudio.hu_____________________________

Óvodai dajka  OKJ tanfolyam in-
dul  Tapolcán részletfizetéssel.
Tel.: 06-30/6374083, 06-
20/4237877 Eng.sz.: E-
000452/2014

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA 
MINDEN 

SZERDÁN 
17 ÓRAKOR



Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:

Dobó Zoltán
polgármester

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

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

199
Ft/db

398 Ft/l

458 Ft/l

229
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

249
Ft/db

309
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
09.00 - 21.00

07.00 - 18.00

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tehergépkocsi
vezetőt

felveszünk!

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

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

A megadott árak két szórt űrméterre (1 tömör m  = 1,4 rakott űrméter (1*1*1,4 m) = 2 szórt űrméter)
vonatkoznak és nem tar talmazzák a kiszállítás díját.
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TŰZIFA AKCIÓ
A ZÖLD RÁSKÓ KFT-NÉL!

Érvényes: 2020.09.01-től a készlet erejéig!

EUTR azonosító: AA-6229661

SZÁRAZ, DARABOLT,
KEMÉNY LOMBOS TŰZIFA

További információ és rendelés:
Zöld Ráskó Kft. – 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

Telefon: 06-87/411-954, 06-30/975-98-97

BÜKK-CSER-TÖLGY 25 és 33 cm: 30.000 Ft/m3

kft.nyomda

www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Lepje meg szeretteit egyedi

2021-es
asztali- és

falinaptárral!
Tapolca, Batsányi u. 1.
87/414-644; 06-20/980-8059

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

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

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközvetítő
Balatonrendesen különlege-
sen szép, elvehetetlen balatoni
panorámás, állandó lakásra al-
kalmas 1 szobás, fürdőszobás
hétvégi ház kis telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 28 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Lesencefalu zártkerti részén
balatoni panorámás, villany-
órával rendelkező hétvégi ház fel-
újításra vagy építésre használ-
ható 4.233 m2-es telekterületű
rét eladó. Ir.ár: 3,3 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában felújított,
2 fél szobás, földszinti, önálló
gázkazános fűtésű társasházi
lakás eladó. Ir.ár: 11,9 Ft Tel.: 06-
20/915-6635
A Hajagos-hegyen (Csobánc-
hegy mellett) panorámás, igé-
nyes kivitelezésű amerikai kony-
ha, hálószoba, fürdőszoba he-
lyiségekből álló hétvégi ház ke-
mencével, pincével, 2645 m2 te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 18 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1+2 fél-
szobás, erkélyes, felújított tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 16,1
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán kis telekterületű, szo-
ba, konyha, fürdőszoba-wc he-
lyiségekből álló sorházi lakás el-
adó. Ir.ár: 5,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30
év tapasztalatával, széles 
vevőkörrel a lehető legjobb 
vevőt találja meg ingatla-
nára, 3% közv.díjért. www. 
badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Ben-
da Ferencné_____________________________

Keresek családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet, rak-
tár (eladót, vagy kiadót), építési
telket, zártkertet, külterületet,
szántót, legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg és Ta-
polca környékén, valamint Bala-
ton-felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Köszönettel,
Bódis Péter Tel.: 06-70/904-6110,
E-mail: peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac térnél)_____________________________

Fiatal tapolcai pár Tapolca kör-
nyékén telket, szőlőt, nyaralót
keres. Tel.: 06-30/715-9970_____________________________

Eladná ingatlanát? Hívjon!
Akár azonnali készpénzfize-
tés!  Meglévő és folyamato-
san bővülő vevőkörrel ren-
delkező irodánk a leggyor-
sabban eladja. 24 órán belül
felvesszük a kapcsolatot Ön-
nel.  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Diszelben  100 m2-es, nagyon
jó állapotú 3 szobás, téglaépí-
tésű családi ház 1.150 m2 tel-
ken eladó 75 m2 tetőtér beépí-
tési lehetőségével, garázzsal,
gazdasági épületekkel valamint
újonnan beszerelt gázfűtéses
gépészettel, új kondenzációs
kazánnal. Ár: 32,9 M FT  Tel:
+36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Kistraktor és hozzá tartozó TER-
RA utánfutó valamint kapáló-
gépek, hűtőszekrények és gáz-
tűzhely eladó. Érd.: 06-70/933-
2428_____________________________
Eladó 10 db vágnivaló néma-
kacsa 2.300 Ft/db, egyben
20.000 Ft. Tel.: 06-30/2912-
409_____________________________
Termelőtől DESIREE BURGO-
NYA eladó 30kg-os zsákokban!
Házhoz szállítással Pula-Tapolca
útvonalon 4000Ft/zsák. Tel: 06-
30/395-1779  _____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra)
benzinmotoros kétkezes véső-
kalapács, ELU kézi téglavágó fű-
rész 45 cm-es 220 V-os, Makita,
akkus ütvecsavarozó, hordozha-
tó ipari ventilátor 220 V, benzin és
dízel oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, Honda lapvibrátor, ág-
darálókomposztáló gép, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, akkus sövényvá-
gók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V,
benzinmotoros kézi fúrógép, me-
netorsós kuglihasító gép 6T 220
V, állítható csőmenetvágó, Hon-
da és Briggs motoros kapálógé-
pek, gérvágók 210-305 mm át-
mérő, elektromos csónakmotor,
5,5 mm-es légpuska új, CO pat-
ronos légpuska 4,5-5,5 mm-es,
oxigénpalackok, új McKenzie
mtb. kerékpárok, Aprilia Habana
chopper 50 cm3-es újszerű, ker-
ti öszszecsukható ruhaszárító el-
adó. T.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipari
fémvágó 350mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kug-
lihasító hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcsés ág-
darálók, villanymotorok 220/380V,
kézi körfűrészek, mini gázoxi-
génhegesztő, JLOSolo - Oleo
Mac-Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, Stihl
fűrész, fűkasza, bozótirtó, lomb-
szívófúvó gépek, benzinmotoros
és elektromos sövényvágók, Kär-
cher-Euroclean-Wap hidegés me-
legvizes profi sterimók 220/380V,
benzinmotoros és elektromos
könynyű hordozható vízszivaty-
tyúk, benzinés dízelmotoros agg-
regátorok, akkutöltők 6-12-24 V-
os normál és bikázós, 16 funkci-
ós faipari barkácsgép, Stihl -
Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új komp-
reszszorok, Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Jó minőségű használt bútorok
költözés miatt eladók: 4 db ét-
kezőszék össz: 10.000- Ft, fe-
nyő fésülködő asztal 19.000-
Ft, cseresznye étkező 6 szék-
kel 69.000- Ft, cseresznyefa
íróasztal 69.000- Ft,  3 m-es
cseresznyefa könyves szek-
rénysor 160.000- Ft, előszo-
bafal akasztós szekrénnyel
és cipős szekrénnyel 25.000-
Ft. Tel: +36 70 376 7820

Tapolcán a keleti városrészben
97,5 m2-es, földszintes, tégla-
építésű családi ház a hozzá tar-
tozó 200 m2-es telekkel eladó.
Az összesen 630 m2-es telek
hátsó részében további 1 db, ön-
álló családi ház található. 3 szo-
ba, konyha, kamra, fürdő, wc és
további 60 m2 tetőtér beépítés
lehetőség, pince. Az ingatlan be-
lülről felújított: új műanyag nyí-
lászárók, új radiátorok, új falban
futó fűtéscsövek, új villanyve-
zetékek. Ár: 22,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Családi házakat és nyaralókat
keresünk Tapolcán, a tapolcai
medencében, a káli medence
területén, a balaton felvidék
területén, a balaton körül az
északi  és a déli parton egya-
ránt , valamint Budapesten. In-
gatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatéko-
nyan, rövid időn belül saját,
belső ügyfélkörnek történő
kiajánlással. Hívjon, keres-
sen! Tel: +36 70 376 7820         _____________________________

Hévíz határában - csendes,
nyugodt helyen - 2 percre a für-
dőtől új építésű, 60 m2-es, 2
szoba + nappalis, teraszos,
összkomfortos, földszintes,in-
verteres hűtéssel-fűtéssel fel-
szerelt, 250 m2 kertkapcsolat-
tal rendelkező, kulcsrakész, ön-
álló helyrajzi számmal rendelkező
igényesen kialakított lakás-
apartmanok, parkosított, zárt
lakóparki környezetben, saját
parkolóval eladók.  Ár: 21 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Azonnali készpénz fizetéssel
keresünk befektető és üzleti,
valamint magán vásárló ügyfe-
leink részére eladó ingatlano-
kat: lakásokat, családi házakat,
nyaralókat, pincéket és terü-
leteket. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Kisapátiban 3.092 m2 belterü-
leti telek eladó gyönyörű, örök ki-
látással a környező hegyekre. Víz
és csatorna a telken, villany és
gáz a közelben ( kb.100 m ). A te-
lek több családi ház kialakításá-
ra is alkalmas, megosztható, va-
lamint akár 0-ás Kft-vel, céggel,
egy komplett 19 szobás panzió
tervével együtt is megvásárol-
ható. Kiváló befektetés! Ár: 10,9
M FtTel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), 5 szoba + 2
nappalis, 2 konyhás, 3 fürdőszo-
bás, szigetelt, kiváló állapotú csa-
ládi ház nagy terasszal, gyönyö-
rű kilátással, teljes, igényes be-
rendezésével együtt eladó.  Ár: 98
M FT Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Balatonederics és Nemesvita
határában 2118 m2-es nagyon
szép helyen elhelyezkedő zárt-
kerti telek eladó. Minden közmű
5 m-en belül (víz, csatorna, vil-
lany, gáz!)  Aszfaltos útról tör-
ténő, kiváló megközelíthetőség.
Művelési ágból kivont, nem kell
eladáskor 60 napra kifüggeszteni,
valamint a térképen szereplő, raj-
ta lévő épület visszaépíthető
kb. 70 m2-es alapterülettel.  Ár:
6,4 MFt Tel: +36 70 376 7820           _____________________________

Keresek családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt (eladót vagy kiadót),
építési telket, zártkertet, külte-
rületet, szántót, legelőt, erdőt
ügyfeleim részére Sümeg és
Tapolca környékén, valamint a
Balaton-felvidéken, Káli-me-
dencében, Művészetek Völ-
gyében, Keszthely-Tihany kö-
zött. Köszönettel, Bódis Péter
Tel.: 06-70/904-6110, E-mail:
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda, Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5. (Piac
térnél)

Tapolcán 3 szobás, 180 m2-es
egyszintes, felújított családi
ház,  további 100 m2 gazdasá-
gi épület (2 garázs, nyári kony-
ha, tároló), 781 m2 telken, nagy,
térkövezett udvarral a déli vá-
rosrészben eladó.  Ár: 28,8 M Ft
Tel: +36 70 376 7820

Eladó Tapolcán a Kazinczy tér 1-
ben felújított, 2 szobás, VI. eme-
leti lakás. Ir.ár: 15,8 mFt Tel.: 06-
70/410-9538_____________________________

Tapolcán felújításra szoruló, 90
m2-es lakás eladó. Érd.: 06-
20/319-2969

Tapolcán, a Május 1 utca 8/B
szám alatt 25 m2-es új állapo-
tú, tetőtéri, bútorozatlan lakás
megbízható, nem dohányzó, le-
informálható bérlőnek (1 fő) lif-
tes társasházban minimum 1
évre kiadó. Rezsi fogyasztás
alapján külön fizetendő, háziál-
lattal nem költözhető. Érdek-
lődni munkanapokon 9-16 órá-
ig a 30/815-26-07-es telefon-
számon lehet._____________________________

Tapolcán kiadó részben búto-
rozott 73 m2-es lakás. Kisállat
nem hozható. Érd.: 06-30/466-
7226, esti órákban

Halápi úti garázssoron újépíté-
sű garázs igényesnek kiadó.
Kaució szükséges. Tel.: 06-
20/612-9163

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_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel.: 06-
20/236-5361_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítá-
sát, teljeskörű ügyintézéssel,
generálkivitelben. Tel.: 06-
70/391-8147_____________________________

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

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítá-
sát, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

KIADÓ

LAKÁS AC1Bdg

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Kiszállási díj nél-
kül, garanciával! A hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

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

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

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, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánlat.
T.: 06-30/975-8484_____________________________

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 – szigete-
lés, színezés, álmennyezetek
készítése, gipszkartonozás,
gipszkarton válaszfal építése,
lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarí-
tással is. Korrekt, tiszta, minő-
ségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és
házlábazat tisztítása magas-
nyomású mosóval Tapolcán és
környékén. Varga Zoltán 06-
70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás. Tetőtér beépítése, gipsz-
kartonozás. Kiülők készítése. T.:
06-70/344-7787_____________________________

Műkő, márvány, gránit sírem-
lékek, keretek, fedések, vázák,
mécses tartók, felújítások, be-
tűvésés. Szabó István kőfaragó
mester Tapolca, Bacsó Béla u.
25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

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

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, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, aszfaltvágót, fúrót,
vésõt és még sok mindent. Érd.:
Marton Gépkölcsönzõ Tapolca,
József A. u. 12. T.: 06-87/321-
341, 06-30/756-8855_____________________________

Gépi földmunkát, tereprende-
zést, építőanyag, ömlesztett
anyag, sitt szállítást vállalok.
Tel.: 06-70/430-5487_____________________________

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykony-
hai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villanyés gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és vízrend-
szerek karbantartása. Szántói
László gázszerelő T.: 06-20/520-
2465_____________________________
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 la-
kossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagok-
ból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vál-
laljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó; Tapol-
ca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és
fűtési rendszerek javítása. Boj-
lerek vízkőmentesítése, wc-wc
tartály javítás, csapok-csapte-
lepek cseréje, számítógépek,
laptopok telepítése, bővítése,
tisztítása, gáztűzhelyek átala-
kítása (földgáz - PB) stb. Mobil:
+36-30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

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, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt va-
kolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szál-
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok tel-
jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Sövényvágás, tuják formázása,
favágás (gallyazás, visszavá-
gás, kivágás, darabolás), ágda-
rálás, fűkaszálás, fűnyírás, bo-
zótírtás- Számlaképesen, meg-
bízható, precíz munka. Kiss B.
Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Kőművesmunkát, teljes körű
épület átalakítást, bádogozást,
homlokzati hőszigetelést válla-
lok. Ingyenes kiszállás, felmérés.
Tel.: 06-30/713-0566_____________________________

Vállalom családi házak, nyara-
lók, szőlőterületek bármely jel-
legű területek rendbetételét és
gondozását az alábbi szolgálta-
tásokkal: fűnyírás, fűkaszálás,
sövénynyírás, bozótirtás, tűzifa
kuglizás, hasogatás, veszélyes
fák kivágása. Kovács Ferenc
e.v. 06-30/252-3264_____________________________

Vállalok veszélyes, elszáradt
fák kivágását alpintechnikai
módszerrel kaszálást, terepren-
dezést, bozótirtást. Tel.: 06-
20/993-1727_____________________________

Kőműves munkákat belső át-
alakítást, falazást, vakolást, be-
tonozást, térkövezést, ill. járó-
lapozást, csempézést vállalok.
Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

Kardos Alpin. Veszélyes fakivá-
gás, viharkár felszámolása, ve-
szélytelenítés, ledarabolás, kö-
zépmagas, magas épületeken
való munkavégzés alpintechni-
kával. Tel.: +36-30/251-6225 e-
mail: kardosalpin@gmail.com
web: kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Takarítás házakban, lakások-
ban, lépcsőházakban napi és
nagytakarítás, ablak pucolás,
valamint kertrendezés és kar-
bantartási munkák. Leinformál-
ható, számlaképes. Ugyanitt ru-
hajavítás! Tel.: 06-70/274-8547_____________________________

Régi lakóépület befejezéséhez
kőműves, ács vállalkozókat ke-
resek. Tel.: 06-20/337-9343_____________________________

Ajándékozza most a hallás él-
ményét szeretteinek! Kará-
csonykor már jól szeretne hal-
lani? Kedvező ajánlatainkkal vár-
juk,1-et fizet, 2-őt vihet akció
egyes modellekre! Ingyenes
hallásvizsgálat. Tapolca, Petőfi u.
18. 06-30/7831-283

Lakatos munkát, kapuk, korlá-
tok, kerítések, előtetők készíté-
se rövid határidővel, korrekt
áron. Érd.: 06-30/286-0458_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre
hajló ágak levágása, alpintech-
nikai módszerrel. Bozótirtás.
Horváth Sándor kertész, faki-
termelő. T.: 06-70/229-6598_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Suzuki Swift 1-es 960 cm3-es,
korának megfelelő állapotban
eladó. Érd.: 06-20/994-1550_____________________________

VW Transporter összkerekes
T5-ös, 2,5-ös duplakabinos, pla-
tós 2022. 10. hóig műszakizva,
új téli gumikkal eladó. Ár.: 1,65
mFt+ÁFA Tel.: 06-30/957-9261

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_____________________________

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

Könyvgyűjtő tanár 1945 előtti
könyveket, fotókat, képeslapo-
kat, emléktárgyakat vásárol. T.:
06-20/218-1701_____________________________

5x6 m-es fém tetőszerkezet lá-
bakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati ajtóval
270.000 Ft-ért eladó. Ugyanott
Renault Twingo 1.2 94-es évjá-
ratú bontott alkatrészei eladók.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

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

Vásárolnák hagyatékból régi
nagy edényeket, lábast, fazekat,
vajlingot, vendőket, fateknőt,
porcelánokat és egyéb régi tár-
gyakat. Érd.: 06-30/769-2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú SIM-
SON motorokat, üzemképtelent
és alkatrészt is. ETZ 250-es,
350-es Java-t es egyéb régi mo-
torokat. Érd.: 06-30/3333-978 _____________________________

Hordó 500 és 1000 l-es eladó.
Tel.: 06-20/573-7525_____________________________

Vásárolok magas áron dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porce-
lánokat, faliórákat, hagyaték-
ból maradt tárgyakat. T.: 06-
30/469-1461_____________________________

Ingyen elvihető érett birkatrágya
Káptalantóti mellett! Tel.: +36-
20/371-7014_____________________________

3 részes szobai szekrénysor
elvihető. Jelképes összegért és
egy hasizom erősítő pad eladó.
Tel.: 06-30/292-5151_____________________________

Tyúkok eladók. 20 db 1500
Ft/db Érd.: 06-20/578-6662, 06-
30/630-3831_____________________________

Zsákos vakolat Baumit Sanova
Monotiass régi falak külső és
belső vakolásához 70 bontatlan
zsák eladó. Gyártási idő:
2020.09.21. Tel.: 06-30/477-
5326

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Gyenesdiáson bútorozott ház ki-
adó május végéig. Marhatrágya
eladó Nemesgulácson. Tel.: 06-
70/298-2175_____________________________

Hazai termésű datolyaszilva fo-
lyamatosan eladó. 600 Ft/kg
áron, nagytételben olcsóbban.
Cím: Balatonrendes, Fő u. 32.
Tel.: 06-30/226-6979_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Egy db 170-180 kg-os és kettő
db 120 kg-os hízó eladó. Érd.:
06-30/551-8901_____________________________

Csónakhely csónakkal (vil-
lanymotorral) stb. Badacso-
nyörsön sürgősen eladó. Érd.:
06-30/832-3908_____________________________

Eladó 1 db 280 l-es vörösboros
tölgyfa hordó. I.ár: 8.000 Ft
Érd.: 06-70/2120-975_____________________________

7 m3 erdei (1x1x1,70) tavalyi
száraz tűzifa házvételből visz-
szamaradt eladó. Tel.: 06-
20/5722-664_____________________________

Tulajdonosváltás miatt Kö-
veskáli Panzió bútorai eladók.
Ülőgarnitúrák, szekrények,
heverők, nagygardrób szek-
rény, étkezőasztal székekkel,
konyhaszekrény, kandallók.
Érd.: 06-30/313-2070_____________________________

Ónémet tükör asztallal, Óné-
met tálaló nagyméretű, sze-
cessziós szekrény szép álla-
potú igényesnek eladó. Érd.:
06-30/313-2070_____________________________

Szőlőtőkén lévő, még nem le-
szüretelt fehérszőlőt vennék,
nem baj, ha túlérett. Tel.: 06-
20/374-4595_____________________________

Alma és étkezési burgonya el-
adó Tapolcán a Halápi út 25-ben.
Tel.: 06-20/9180-148_____________________________

Delonghi hősugárzó, Samot-
tégla 48 db 26x22x7, 10 l-es vil-
lanybojler eladó. Tel.: 06-20/497-
5421_____________________________
18-20 kg közötti kismalacok el-
adók. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/2646-776_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
reszszor 5L, akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magas-
fű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum – Lin-
coln profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga,
Bosch – ELU (Dewalt) orrfűré-
szek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal 220V-
os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbékák
50-100 kg-os, kombinált gyalu-
gépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mmes,
inverteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók, kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kisméretű
újszerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, kemping ke-
rékpárok, új profi elektromos ro-
bogó eladó. Hibás vagy hasz-
nálaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! T.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép, asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hómarók,
benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros új, elektromos
lombszívó-fúvó, Stihl-Husq-
varna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, láncfűrészlánc éle-
ző, Honda benzinmotoros zagy-
szivattyú újszerű, benzinmo-
toros és elektromos gyepszel-
lőztetők, Makita akkus gérvá-
gó 24V-os, Wacker benzinmo-
toros aszfaltbetonvágó (vizes),
diesel hőlégbefúvó 15-25 KW,
szegés kapocsbelövő 5-15 cm
levegős, szárított paprika da-
ráló, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, karos kisflex sa-
tuval, csúszósines szalagpar-
kettázó fűrész 220V, faeszterga
1000 mm, 2 késes vágópult fű-
nyírótraktorhoz, maszszázs-
matrac, Yamaha Mint újszerű
robogó eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyhaké-
szen, kiszállítva eladó. Kis kály-
hától a kazán méretig. Tel.: 06-
30/520-0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő szél-
deszka léces és széles szállítás.
T.: 06-20/9469-678_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) ház-
hozszállítással és igény szerint
fatárolóba pakolással eladó. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Költözés miatt 6 erdei m3 kony-
hakész tűzifa eladó egyben.
Száraz cser, I. osztályú, 50 cm
hosszúságú. Ára: 130.000 Ft.
Tel.: 06-70/389-8292

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Tapolcára, Monostora-
pátira, Taliándörögdre, Nyi-
rádra, Szigligetre helyi újság-
kihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsányi u.
1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett éves állás. Tapolca kör-
nyékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

A Tapolcai MOL töltőállomásra
kútkezelőt/shop eladót kere-
sünk. Érd.: 0620/591-7825

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Z-Szabó-Bau és Társa Kft. kő-
művest keres. Tapolcai telep-
hellyel, azonnali kezdéssel. Amit
kínálunk: bejelentett, éves állás,
kiemelt bérezés, munkaruha.
Érd.: H-P-ig 7-16 óráig. Tel.: 06-
30/249-4699_____________________________

Megbízható, munkájára igé-
nyes kőművest, illetve építő-
iparban jártas segédmukást ke-
resek. Tel.: 06-70/430-5487_____________________________

Szobafestőt, mázolót felven-
nék éves állásra tapolcai te-
lephellyel. Tel.: 06-30/9933-
953_____________________________
Piacra ruházati árusításra ta-
polcai női, vagy férfi eladót fel-
vennék. Jogosítvánnyal ren-
delkző férfi munkaerő előny-
ben. Érd.: 06-20/9928-424_____________________________

Az Openhouse Cégcsoport új
tapolcai Franchise partner iro-
dája két fő Irodavezetőt és In-
gatlan tanácsadó, közvetítő
munkatársakat keres a tapolcai
irodájába. Felvétel esetén! Az
egyik legjobban fizetett szak-
mához csatlakozhat! „Fix” és
jutalékos jövedelem! Karrier-
rendszerünk teljesítményará-
nyos! Képzések: Profi képzés az
üzleti életre amiben tevékeny-
kedünk!  Legyen ennek része-
se! Könnyen használható üzle-
ti szoftverek! Mentorok! Mes-
terek! Több mint 15 éves ta-
pasztalat!  Országosan foglal-
kozhat értékesítéssel, de akár
külföldi vevőket is hozhat! Iro-
dai infrastuktúra, biztosított
betérő ügyfélkör és földrajzi te-
rület!  Törvényi előírás: kö-
zépfokú iskolai végzettség! Elő-
nyö : saját gépjármű használat,
nyelvismeret. Jelentkezzen egy
fényképes Önéletrajzzal! Job-
sinfo21@gmail.com Benő 
Bakró – Nagy Franchise 
tulajdonos.  Ben Mail: 
bakro3@gmai.com 
Tsz.: 06-70/617-2000._____________________________

Takarítást vállalok. Tel.: 06-
30/366-4004_____________________________

Felszolgálót egész éves fog-
lalkoztatással felveszünk. Érd.:
La Pergola Pizzéria Tapolca,
Árpád u. 1. Tel.: 06-30/927-
5766

Állattenyésztő és állategész-
ségügyi technikus végzettség-
gel, lovász szakmával, B kate-
góriás jogosítvánnyal rendelke-
ző fiatal hölgy állást keres. Érd.:
06-30/6100-364_____________________________

Tehergépkocsi vezetőket fel-
veszünk betonmixerre, pumpá-
ra. Tel.: 06-30/216-1910

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

AKCIÓ amíg a készlet tart. Szek-
rények 5.000 forinttól, szek-
rénysorok 15.000 forinttól, fa-
keretes, rugós ágyvetétek kü-
lönböző méretben 10.000 fo-
rinttól, ágyazható kanapék
20.000 forinttól 35.000 forintig.
Egyéb kisbútorok, fotelek, szé-
kek. Nyitvatartás a hét minden
napján 9,00-17,00 óra között.
Helyszín: Stílus Galéria Antikvi-
tás – Csigó Malom, 8286 Gyu-
lakeszi, Kossuth Lajos utca 109.
Tel.: +36-20/534-1333, E-mail:
info@stilusgaleria.com, 
Honlap: www.stilusgaleria.com

Természetgyógyász és Egész-
ségügy tanfolyam indul no-
vemberben távoktatásban
(Veszprém). Tavasztól további
szak- és egyéb tanfolyamok.
Érdeklődni: 06-20/944-0984, 
www.mariannastudio.hu, tan-
folyamok@mariannastudio.hu_____________________________

Óvodai dajka  OKJ tanfolyam in-
dul  Tapolcán részletfizetéssel.
Tel.: 06-30/6374083, 06-
20/4237877 Eng.sz.: E-
000452/2014

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA 
MINDEN 

SZERDÁN 
17 ÓRAKOR



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!

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

, 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./43.   2020. november 7.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

E-mail: hirozon@kolcseynyomda.hu; knyomda@kolcseynyomda.hu

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

Nyitvatartás:
Hétköznap: 9-17, Szombat: 8-12

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• LAMINÁLT
PADLÓ

• SZŐNYEG
• VINYL PADLÓ
• FÜGGÖNY

Salföld és Kékkút
Községek

Önkormányzatai
egy fő érettségizett

munkavállalót
keresnek

közművelődési
területen történő
munkavégzésre.

Bővebb felvilágosítás
a 87/464-017/26-os

számon kérhető.

2 és 3 műszakos munkarendben

A Lido Home Ingatlan Irodák
tapolcai irodájába

3 fő ingatlanértékesítő kollégát keres.

Ha kedvet kapott, küldje el jelentkezését
a peter.szegedy@lidohome.hu címre.

Amit nyújtunk:
• kezdőként fix jövedelem + kiemelt mozgóbér

• ingyenes átképzés és mentori támogatás
• több ezres valós ügyfélkör, és ingatlankínálat

• teljeskörű ingyenes irodai
és marketing támogatás

• kiváló összetartó munkaközösség, jó hangulat

Feladatok:
• ingatlan bemutatások szervezése

és lebonyolítása
• a meglévő ingatlan kínálat folyamatos bővítése

• kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel

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

Jelentkezz még ma!

06-88/400-453; 06-20/929-2430

Időpont egyeztetésre hívj minket,
vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

3 műszakos munkarendbe
Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Élelmiszer csomagolókat
Targoncavezetőket

keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 195-225.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (du. 20%, éj 40-50%), Étkezési támogatás,

Cafeteria, Teljesítmény prémium, 13. havi bér,
Gyermekek iskolakezdési támogatása

MAYO CHIX
DIVATÜZLET

Tapolcán a Lipóti Pékség mellett.

30%
MERT MEGÉRDEMLED!
Mayo Chix, Amnesia, Masca és más márkás ruhák!

MÁR A TÉLIKABÁTOKRA IS!
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Az NHSZ Csobánc Kft. teljes munkaidőben
történő munkavégzésre

munkatársat keres.

gépjárműszerelő

Jelentkezés  fényképes önéletrajz leadásával lehetséges
a Tapolca, Halápi u. 33. szám alatti székhelyen,
vagy e-mailben az info.csobanc@nhsz.hu címen.

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

• teher- és személygépkocsik javítása

• szakirányú szakmunkás, vagy érettségi bizonyítvány
• diagnosztikai rendszer ismerete
• egyéni és csapatmunkára való képesség

• munkaképes jövedelem
• kizárólag belföldi munkavégzés
• bejelentett és törvényes munkaviszony
• munkába járáshoz 15 Ft/km költségtérítés
• béren kívüli juttatás
• kulturált munkakörnyezet
• fejlődési lehetőségek
• kollegális közeg

Jelentkezni a gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen
önéletrajzzal, érdeklődni a 87/512-113 telefonszámon lehet.

Karbantartó lakatos
munkakörbe.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére,
Karbantartás területre munkatársat keres

két műszakos vagy megszakítás nélküli munkarendbe

Feladatai:

Amit kínálunk:

Amit cserébe szeretnénk:

• A gyárterületen működő gépek, berendezések, rendszerek
folyamatos működésének biztosítása

• Rendszeres és időszakos karbantartások elvégzése,
hibaelhárítás

• Elvégzett javítások dokumentálása

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• versenyképes jövedelem
• havi ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás
• munka- és védőruházat biztosítása és tisztíttatása
• bejárás támogatása (Tapolcán kívülről)

• szakirányú végzettség (géplakatos, szerkezetlakatos,
mezőgazdasági gépszerelő, gépésztechnikus, mechanikus
karbantartó, autószerelő), tapasztalat előny

• dolgozni akar, szorgalmas
• pneumatika, hidraulika ismeretek
• gépészeti csapágy szerelési ismeretek
• hegesztési ismeretek
• számítógép felhasználói szintű kezelése
• tud csapatban dolgozni, de önálló munkavégzésre is képes

Jelentkezni a gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen
önéletrajzzal, érdeklődni a 87/512-113 telefonszámon lehet.

Elektromos karbantartó
munkakörbe.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére,
Karbantartás területre munkatársat keres

megszakítás nélküli munkarendbe

Feladatai:

Amit kínálunk:

Amit cserébe szeretnénk:

• Elektromos javítások, hibaelhárítások elvégzése
a bizonságtechnikai előírások figyelembe vételével

• A gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése,
a biztonságos és folyamatos működés biztosítása

• Elvégzett javítások dokumentálása

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• versenyképes jövedelem
• havi ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás
• munka- és védőruházat biztosítása és tisztíttatása
• bejárás támogatása (Tapolcán kívülről)

• villamosipari szakirányú végzettség (villanyszerelő,
elektronikai, irányítástechnikai, automatizálási technikus,
elektronikai műszerész, erősáramú szerelő); tapasztalat
vagy PLC ismeret előny

• dolgozni akar, szorgalmas
• elektronikai rajzok és műszaki dokumentációk olvasása és

értelmezése
• számítógép felhasználói szintű kezelése
• pontosság, megbízhatóság
• tud csapatban dolgozni, de önálló munkavégzésre is képes

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

NOVEMBERI
AKCIÓ! -25%

A WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. tapolcai partnercége számára
felvételt hirdet

(csomagoló, csomagleszedő) munkakörbe
szigetelőanyag-gyártó munkatárs

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

- termék mozgatása, rakat képzése
- minőségi vagy csomagolási hibás darabok kiválasztása
- műszakvezető által elrendelt feladatok végrehajtása
- késztermék előállítás
- min. 8 általános végzettség
- orvosi alkalmasság
- megfelelő fizikai állapot - erős fizikum, állóképesség szükséges
- folyamatos 3 műszak vállalása
- kiemelkedő bérezés, műszakpótlék
- bejárás támogatás (gépkocsi vagy távolsági buszjárat)
- cafeteria, ösztönző rendszer
- alkalmi és állandó jellegű munkavégzés
(alkalmi esetén hetente fizetés)

Jelentkezni lehet: www.whc.hu
06-92/550-641, 06-30/269-6682
kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Hétfőtől szombatig:

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

Tel.: 06-30/959-8531

Ipari és háztartási hűtőgép,

klímaberendezések telepítése,

forgalmazása.

Minden esetben
kérjen egyedi árat!

szervizpartner
Hivatalos

Bakos Gábor

www.klimagree.hu

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

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

EUTR azonosító: AA5811791

16.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

TAPOLCA ÁLLATORVOSI KÖZPONT

DR. ÁSVÁNYI TAMÁS
Tapolca, Batsányi u. 44.
Tel.: 06-20/9217-372

Email: asvanyi.tamas@gmail.com

Örömmel értesítek minden kedves Gazdit,
hogy a Tapolcai Állatorvosi Központ gépparkja
jelentős fejlesztésnek köszönhetően az eddigi

szolgáltatásokon felül egy ultra modern RTG géppel
és vérlabor diagnosztikai géppel gazdagodott,

melyeknek köszönhetően az eredmények
15-20 perc alatt elkészülnek.

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a megszokott
nyitvatartási időben, előzetes időpont egyeztetés után!

www.tapolcaallatorvos.hu
Nyitvatartás:

hétfő-péntek de.: 9.00-11.00,
du.: 15.00-18.00

szombat: 8.00-9.00

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 11. 05 - 2020. 11. 18.

Sertéskaraj csontos

Sertéslapocka

Sertés bordacsont (pléh oldalas)

Pápai műbeles virsli

Pápai gépsonka (extra sonka)

Pápai disznósajt

Pápai Esterházy sonka

Pápai füstölt kolozsvári szalonna

Pápai májas

1.150 Ft/kg

1.090 Ft/kg

990 Ft/kg

1.190 Ft/kg

2.550 Ft/kg

1.080 Ft/kg

2.490 Ft/kg

2.250 Ft/kg

1.150 Ft/kg

Széles választékkal várjuk vásárlóinkat:

Márton-napi kacsa, liba termékeinkkel!

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk november 9-től november 13-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. Áraink változatlanok,
étlapunkat a Kolibri ételbár Facebook oldalán találják.

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

reszelt leves, burgonyafőzelék fasírttal

karfiolleves, Eszterházy-szelet spagettivel

kertészleves, hortobágyi palacsinta

libaaprólék-leves, káposztás kocka

sajtkrémleves, kolbásszal töltött sajtos borda rizzsel

Márton-napi ajánlat
2020. november 11.

• Libaaprólék-leves

• Souvidált libamell sütőtökös krumplipürével

és chilis-gesztenyés körtével

• Sült libacomb sütőtökös tócsnival és majonézes céklasaláta

Igény szerint kiszállítjuk!

Pizzeria-Spaghetteria

Ristorante
1992

Tapolca, Árpád u. 1.

Pizza expressz: 87/322-729�

Szeretnénk felhívni kedves vendégeink figyelmét,
hogy MÁRTON-NAPI AJÁNLATUNK

november 11-től november 15-ig rendelhető!
• Libaleves lúdgégetésztával
• Libamell körte chatnival, sült burgonyával
• Ropogósra sült libacomb párolt káposztával,

bazsalikomos burgonyapüré
• Lúdlábszelet, ahogy mi készítjük

Szeretettel

várunk

mindenkit!

- Folyamatosan frissülő
árukészlet

- Széles választék
- Krém és extra minőség

ŐSZI/TÉLI KOLLEKCIÓ
Női, férfi és gyermek divat

Télikabátok, Sálak,
Cipők, Táskák

8300 Tapolca, Hősök tere 8.
Nyitvatartás: H-P 09.00-17.00,

Sz 09.00-13.00

ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

06-30/620-5049
www.szlbau.hu

LAKATOS, KŐMŰVES,
FESTŐ, GÉPKEZELŐ

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 280.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 400.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 235.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 290.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

ELKÖLTÖZTÜNK!

EGYEDI KONYHÁK, BÚTOROK GYÁRTÁSA!
IGÉNY SZERINT HELYSZÍNI FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS,

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS!

ÚJ CÍMÜNK: TAPOLCA, KESZTHELYI ÚT

KÁRPITOS GARNITÚRÁK FORGALMAZÁSÁT MEGSZÜNTETTÜK!

(VOLT KINIZSI LAKTANYA, DIEGO MELLETT)

BÚTOR

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

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

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

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

199
Ft/db

398 Ft/l

458 Ft/l

229
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

618 Ft/l

0,5 l

309
Ft/db

755 Ft/l

0,33 l

249
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

TAKARMÁNYT A KEVERŐBŐL!

MODERN TECHNOLÓGIA, GYÁRTÓI ÁRAK!

Taliándörögdi üzemünkben saját termesztésű,
GMO mentes alapanyagokból készítve ajánljuk:

- Baromfi (árutojó)
- Sertés (hízó, süldő, malac)
- Szarvasmarha (borjú, növendék, hízó- és tenyészbika,

tejelő- és hústehén)
- Juh (bárány, anya)
- Ló (sport- és munkaló, kanca, csikó) takarmányainkat.

E-mail: dorogdimezo_kft@t-online.hu

Telefon: +36-20/450-7118

CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

SZENZOR ÖSSZESZERELŐKET KERESÜNK

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKÁRA VESZPRÉMBE
Alapbér: br. 195.000 Ft+akár 50 % műszakpótlék

+ Cafeteria: br. 25.900 Ft + jelenléti bónusz: br. 5000 Ft

Kölcsönzést-közvetítést eng. nyil. szám: 4376-4./2003.+36 20 272 61 18

+36 20 216 56 10

SAJÁT ÁLLOMÁNYBA VESZPRÉMI PARTNERÜNKHÖZ
Kereset: nettó 170.000 Ft-tól
Ingyenes buszjáratok Tapolcáról

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

2021-es kártyanaptárak
még rendelhetők

november közepéig

AKCIÓS áron!

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1.
87/414-644; 06-20/980-8059

www.kolcseynyomda.hu
knyomda@kolcseynyomda.hu

Bővebb információ:
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