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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

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
ÉLELMISZER CSOMAGOLÓKAT

205.000+5.000 Ft/hó
egyszerű feladatok, ülő-álló munkaállomások

Műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
hétvégén +50%

Cafeteria 310.000 Ft/év
Termékjuttatás, és vásárlási kedvezmény

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Targoncavezetőket
keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 215-245.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (10-20-40%), Étkezési támogatás,

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

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.
M-K. R. Sz.: 3440/2001;

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

06-20/414-3177

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

Rendelje meg
nyílászáróit

még a tavalyi áron!

A BEFAG Parkett Kft. parkettagyárában

1000 Ft/q áron kapható
(selejt raklap, hézagléc).

LÁGY LOMBOS
SZÉLDESZKA

Értékesítés: keddenként 8.00-12.00-ig

AKCIÓ!

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Az IBD Quality Kft.
végzettséggel

munkatársakat keres
egy műszakos munkarendbe.

hegesztő és lakatos

Érdeklődni a telefonon.06-20/480-0827
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Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk január 18-tól január 24-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:
Szombat:

Vasárnap:

tojásleves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel
karalábéleves, paprikás krumpli
olasz zöldségleves, rakott penne

kolbászos tarhonyaleves, aranygaluska
sárgaborsó-krémleves, rántott sertésborda rizzsel

daragaluskaleves, natúrszelet petrezselyemmártással, rizzsel
csontleves, zalai szelet

NYITVA

Januárban
a pénteki játékok
kedvezményesek.
www.exitroomtapolca.hu
06-30/403-6690, 06-20/215-3072

SZABADULÓSZOBA

Weboldalunk: www.sportboltom.hu

A környék legjobb áraival és legnagyobb
választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

Adidas Junior kézis cipő:
17.990 Ft helyett 11.990 Ft

Adidas kosaras cipő:
29.990 Ft helyett 14.990 Ft

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

NYITVATARTÁS:

Hétfőtől szombatig:

07.00-19.00
Vasárnap:

07.00-18.00

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

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

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.

Tapolcai villamossági üzletbe

eladót keresünk.

Tel.: 06-30/438-2717

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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

Zalahalápon, a Csavária Kft. üzemébe
termelési koordinátort keres.

Feladatok: termelési folyamatok teljes körû koordinálása,
beosztottak támogatása, logisztikai feladatok megszervezése.

Hasonló területen szerzett tapasztalat, logisztikai gyakorlat,
minõségügyi ismeret elõnyt jelent.

Bérezés megegyezés szerint.

További információk, önéletrajzok leadása
az alábbi elérhetőségeken: csavariakft@t-online.hu.

Tel.: 06-87/510-049

Fábitherm Kft.

Tel.: +36-30/217-3491 vagy info@fabitherm.hu

karbantartási feladatok ellátására keres
önállóan dolgozni tudó, munkájára igényes munkatársakat
az alábbi szakterületekre:
• csőhálózat szerelő szakmunkás
• villanyszerelő szakmunkás

(klímatechnikai ismeretek előny, de nem feltétel)
• festő, burkoló vagy kőműves szakmunkás
Minden szakterülethez szükséges minimum „B” kat.
jogosítvány és vezetési gyakorlat. Munkavégzés helye
változó. Azonnali kezdés, folyamatos éves foglalkoztatás.
Bérezés megegyezés szerint, próbaidő lejáratát követően
kiemelt kereseti lehetőség!

Következő Lézeres szőrtelenítő napunk Február 1. HÉTFŐ.
Helyek korlátozott számban, de még lehet jelentkezni!

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

(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

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 19.00
14.00 - 19.00

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

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

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.



WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítő és
Értekbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén balatoni panorámás, 1
szobás hétvégi ház kb. 3.000
m2-es szőlőterülettel eladó.
Ir.ár: 6 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Csobáncon balatoni panorá-
más, jó állapotú hétvégi ház
kis telekterülettel eladó. Ir.ár:
20 mFt Tel.: 06-20/915-6635 
Monostorapátin nappali+2
szobás, fürdőszobás, jó álla-
potú családi ház garázzsal,
melléképületekkel, kerttel el-
adó. Ir.ár: 9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában felújí-
tott, 2 fél szobás, földszinti,
önálló gázkazános fűtésű tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár:
11,9 Ft Tel.: 06-20/915-6635 
Véndek-hegyen 4 fél szo-
bás, jó állapotú hétvégi ház
pincével, kerti sütővel, 1184
m2-es telekterülettel eladó.
Ir.ár: 8,2 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Csobánc-hegyen balatoni
panorámás, beépíthető kb.
4.000 m2-es telekterületű
szőlő eladó. Ir.ár: 7,5 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.
Benda Ferencné_____________________________

Tapolca-Diszelben építési
telek bekerítve, víz, villany,
szennyvíz a telken. Alkalmas
családi ház, vendégház épí-
tésére, 1340 négyszögöl. Be-
tegség miatt: sürgősen eladó
áron alul, 3,5 mFt-ért. Érd.:
+36-30/239-5986_____________________________

Kertvárosban 140 m2-es, 2
szintes családi ház, felújítás-
ra szoruló 850 m2-es telekkel
eladó Tapolcán. Tel.: 06-
20//487-7077_____________________________

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
Önnel. Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés,
térkő és házlábazat tisztítása
magasnyomású mosóval Ta-
polcán és környékén. Varga
Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Parasztházak, pincék, gaz-
dasági épületek korhű fel-
újítását vállalja építőipari Kft.
autentikus technológiák pl.
pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rá-
tétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivitel-
ben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapul-
tok, kerítés fedkövek készí-
tését. Minőségi munka meg-
bízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mes-
ter; Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást, bo-
zótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, zöldhulladék el-
szállítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbíz-
ható munka, számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kardos Alpin. Veszélyes faki-
vágás, viharkár felszámolá-
sa, veszélytelenítés, ledara-
bolás, faápolás,  középma-
gas, magas épületeken való
munkavégzés alpintechni-
kával. Tel.: +36-30/251-
6225 e-mail: kardosalpin@
gmail.com, web: 
kardosalpin.webnode.hu_____________________________

_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Csatornacsövek
nyomvonal keresése, javítá-
sa. Kiszállási díj nélkül, ga-
ranciával. Tel.: 06-20/9844-
667 e-mail: berci0621@
gmail.com_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt le-
rakás, konyhakész és méterfa
szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújí-
tás és festés. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátira, Ta-
liándörögdre, Nyirádra, Szig-
ligetre helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személye-
sen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.
felvételt hirdet kőműves és
segédmunkás munkakörre.
Tapolcai telephellyel, azonnali
kezdéssel. Amit kínálunk: be-
jelentett, éves állás, kiemelt
bérezés, munkaruha. Érd.:
HP-ig 7-16 óráig. Tel.: 06-
30/249-4699 _____________________________

Fizikai munkára segítőt ke-
resek. Érd.: 06-20/583-7867_____________________________

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.
felvételt hirdet szerkezetla-
katos állásra, Tapolcai telep-
hellyel. Amit kínálunk: beje-
lentett, éves állás, kiemelt bé-
rezés, munkaruha. Érd.: H-P-
ig 7-16 óráig. Tel.: 06-30/249-
4699 _____________________________

Festésben, szigetelésben
jártas kollégát keresünk. Be-
jelentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Józanéletű festőt és beta-
nított kőművest felveszek,
bér 15.000 Ft/nap, illetve
segédmunkást keresek
11.000 Ft napi bérbe, folya-
matos munkára. Érd.: 06-
30/360-5294_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „B” katehóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-30/516-
4224, 06-70/524-6474_____________________________

Külső szigeteléshez értő szo-
bafestőt-mázolót keresünk
éves állásra. Tel.: 06-30/993-
3953_____________________________
Portás állást keresek Tapol-
cán és környékén. Tel.: 06-
70/243-0434_____________________________

Otthon végezhető bedolgo-
zást keresek műszaki vég-
zettséggel. Érd.: 06-30/8963-
007_____________________________
Belvárosi Szépségszalonba
körmöst vagy masszőrt ke-
resünk. Érd. :06303181984_____________________________

Éves, bejelentett állományba
keresünk takarítónőt bada-
csonyi munkahelyre. Tel.:
06-70/935-4800_____________________________

Otthonról dolgozhat! Rek-
lámanyag összeállítása és
egyebek lehetőségei. Érd.:
06-90/60-3607 (audiop-
ress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-
20/910-4517_____________________________

A Káli-medence Idősek Ott-
hona (8282, Mindszentkálla,
Rákóczi u.16.) szakképzett-
séggel  (szociális gondozó és
ápoló) rendelkező munkatár-
sat vár szeretettel. További in-
formáció minden felmerülő
kérdésben: Kis Tóth Dia 06-
87/478-170, vagy 06-20/322-
5595

Lesencetomajon 130 m2-
es, 4 szobás, + étkezős, 2
fürdőszobás, kétszintes csa-
ládi ház 504 m2-es telken, ga-
rázzsal eladó. Ár: 25,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Révfülöpön, közel a Bala-
tonhoz és a mólóhoz 64 m2-
es, 2 szobás, jó állapotú, szu-
terén jellegű lakás,4 lakásos
házban, saját parkolási lehe-
tőséggel eladó. Ár: 12,5 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hévíz határában - csendes,
nyugodt helyen - 2 percre a für-
dőtől új építésű, 19-80 m2-es,
teraszos, összkomfortos, föld-
szintes, inverteres hűtéssel-
fűtéssel felszerelt, kulcsrakész
önálló helyrajzi számmal ren-
delkező igényesen kialakított la-
kás-apartmanok, zárt, lakó-
parki környezetben eladók.
Legtöbb apartmanhoz 100-250
m2 kert és terasz, valamint sa-
ját parkoló is tartozik!   Árak:
19 m2-es 10 M Ft, 23 m2-es
11 M Ft (a kettő akár össze-
nyitható!), 22 m2-es 10,5 M Ft,
25 m2-es 11,5 M Ft, (a kettő
összenyitható!) 33 m2-es 15,8
M Ft, 20 m2-es 10,5 M Ft, 24
m2-es 12,6 M Ft (a kettő ösz-
szenyitható!) 60 m2-es 22 M
Ft, 80 m2-es 28 M Ft. Tel: +36
70 376 7820              _____________________________

Azonnali készpénz fizetéssel
keresünk befektető és üz-
leti, valamint magán vásár-
ló ügyfeleink részére eladó
ingatlanokat: lakásokat,
családi házakat, nyaraló-
kat, pincéket és területeket.
Tel: +36 70 376 7820    _____________________________

Zalahalápon Balatoni pano-
rámás 1.536 m2-es zártkerti
telek, körzet víz és villany
bekötési lehetőséggel, jó
megközelítéssel, 5 % beépít-
hetőséggel eladó. Ár: 4,9 M
FT Tel: +35 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön, nagyon szép
helyen 11 hektár, kiváló mi-
nőségű, 2002-ben telepített,
fém támrendszeres, nagyon
jól termő szőlőterület eladó.
(3,5 ha olaszrizling, 7,5 ha
szürkebarát)  Ár: 59,5 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán eladó építési telket
keresek, vagy családi házat a
kertvárosban saját részre.
Tel.: 06-30/855-1222_____________________________

Badacsonytomaj, Káptalan-
tóti úton 500 négyszögöl kül-
területi, karbantartott szőlő el-
adó. Érd.: 06-70/337-0859

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

Felújítandó egyedi fűtéses la-
kást vásárolnék Tapolcán.
Tel.: 06-30/858-4163_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában
részben Malom-tóra néző, III.
emeleti felújított 2 szobás, er-
kélyes, tehermenttes lakás.
Ir.ár: 18,2 MFt Tel.: 06-
20/476-9412

LAKÁS AC1Bdg

Takarmány kukorica- és búza
zsákolva illetve lucerna-, szé-
na- és szalma körbála eladó
Tapolcán. Szállítás megold-
ható!. Tel: 06-30/93-94-200._____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, ben-
zin- és dízelmotoros aggre-
gátorok, AS (Stihl) 3 kerekű
önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elekt-
ra Beckum profi CO hegesz-
tő, Bosch – ELU orrfűrészek
220 V, elektromos kapálógé-
pek, precíziós szalagfűrész
új 220V átmérő 250mm, hó-
marók, vizesvágók 200-350
mm, benzinmotoros sterimó,
Wacker döngölőbéka, kom-
binált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalu-
gép 200 mm-es, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók, kisméretű új-
szerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, eladó. Hi-
bás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Centrifuga, forgótárcsás mo-
sógép, felültöltős-ablakos mo-
sógép, szárítógép, fagyasztó
szekrény-fagyasztó láda, 420
l-es fagyasztó láda eladó.
Tel.: 06-30/905-9367 

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű tölgy-
fa-melléktermék tűzifa kony-
hakészen, kiszállítva eladó.
Kis kályhától a kazán méretig.
T.: 06-30/520-0466_____________________________

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

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

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

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

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Festés, mázolás, egyéb épí-
tőipari munkák. Tel.: 06-
20/576-5027_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakí-
tását. Sóstai László Érd.: 06-
30/901-5011_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatrészek,
autóalkatrészek megrende-
lésre. Tapolca, Szent István u.
3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes
körű házfelújítás, burkolás,
betonozás, vakolás, keríté-
sek, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése,
bontás, sitt hordás. UI: fuva-
rozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

_____________________________

Varrás! Meghízott – lefo-
gyott? Alakíttassa át ruháját,
bélés csere, cipzár csere,
függönyszegés, nadrág fel-
hajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL
benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás:
keddtől péntekig 9-16 óráig.
Szájmaszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villanyés gáz-
bojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantar-
tása. Szántói László gázsze-
relő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés
rakodással, ajtótól ajtóig szál-
lítjuk és igény szerint beren-
dezzük bútorait! Teljeskörű
ingatlan lomtalanítása, sze-
mételvitel, takarítás! Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műsza-
ki biztonsági tanácsadás, gá-
zipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakos-
sági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-
904

Minden társaságban van
olyan személy, akinek meg-
fordult már a fejében, hogy el-
adná ingatlanát vagy  csak
befektetne? Ha nem ismer
ilyet, Ön az! Egyedi ajánlatok
az észak Balaton parton Ti-
hany után az első település-
től Keszthelyig, Tapolca +
20 kilométeres körzetében!
Teljes körű, akár kulcs át-
adásos ügyintézés, korrekt
feltételek, hitel biztosítás!
Bízza rám ingatlanügyeit, ke-
ressen bizalommal! Csapa-
tunk bővítéséhez új  kollégák
jelentkezését várjuk. Új év, új
csapat, új Tapolcai iroda! Or-
szágos hálózat! Egyszeri al-
kalom! Ne maradjon le! Hív-
jon bizalommal! Pap Krisztina
Tel: +36-30/286-2061 E-mail: 
jobsinfo21@googlemail.com_____________________________

Tapolcához 4 km-re, Zalah-
alápon eladó egy 100 m2-es
újszerű, 3 szoba, nappali, kony-
ha étkezős, fürdő, külön WC
családi ház. 800 m2-es kert,
dupla garázs, az egyik szigetelt,
van egy 30 m2-es különálló
szigetelt nyárikonyha ami kis
átalakítással akár egy apart-
man is lehet. A fűtést gáz cir-
kó kazán biztosítja, de lehető-
ség van fatüzelésre is. Az in-
gatlan teljesen tehermentes. A
községben iskola-óvoda, pos-
ta működik. Ir.ár: 41,9 mFt Tel.:
06-30/630-3831_____________________________

Tapolcán a keleti városrész-
ben 3 szobás, 97,5 m2-es,
földszintes, belülről teljesen fel-
újított,tégla építésű, egyedi
gázfűtéses családi ház, 2 csa-
ládi házas közös udvaros tel-
ken, saját 200 m2-es telekkel,
közös és önálló telekrésszel el-
adó. További 60 m2 tetőtér be-
építés lehetőség, pince és
egy 8 m2-es melléképület.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hévíz határában - csendes,
nyugodt helyen - 2 percre a
fürdőtől új építésű, 19-80 m2-
es, teraszos, összkomfortos,
földszintes,inverteres hűtéssel-
fűtéssel felszerelt,kulcsrakész,
önálló helyrajzi számmal ren-
delkező igényesen kialakított
lakás-apartmanok, parkosí-
tott, zárt  lakóparki környe-
zetben eladók. Legtöbb apart-
manhoz 100-250 m2 kert és
terasz, valamint saját parkoló
is tartozik! Ár:10 - 28 M Ft
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Családi házakat és nyaraló-
kat keresünk Tapolcán, a ta-
polcai medencében, a káli
medence területén, a balaton
felvidék területén, a bala-
ton körül az északi  és a déli
parton egyaránt , valamint
Budapesten. Ingatlanok vé-
tele, eladása teljes körű le-
bonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, belső
ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással. Hívjon, keressen!
Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Tapolcán a barackosban épí-
tési telket vásárolnék. Tel.: 06-
20/563-6767

Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

Költöztetést vállalok rako-
dással és egyéb áruszállí-
tást. Tel.: 06-20/946-9678_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés, csa-
tornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvona-
lazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, áraján-
lat. Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu,
Tel.: 06-30/256-1677, 06-
30/308-1379_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja
lakóházak, épületek, irodák,
rendelők, áruházak, iskolák,
óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, asz-
talosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri árnyé-
kolók beépítése, javítása,
cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém,
fa tégla, kő, műkő felületek
pl.: járművek, pótkocsik, al-
vázak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, ga-
rázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-
7730, 06-30/464-1461_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787

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

Kőműves munkát, belső át-
alakítást, falazást, vakolást,
betonozást, térkövezést, ill. já-
rólapozást, csempézést vál-
lalok. Tel.: 06-30-273-3261_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése,
wc-wc tartály javítás, csa-
pok-csaptelepek cseréje, gáz-
tűzhelyek átalakítása (föld-
gáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Favágás (gallyazás, vissza-
vágás, kivágás, darabolás)
ágdarálás, zöldhulladék el-
szállítás, tuják formázása, sö-
vényvágás, bozótirtás, fűka-
szálás, fűnyírás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Kiss
B. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvaro-
zást, költöztetést, lomok el-
hordását vállalom. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
70/279-9040_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
TAPOLCA 06-20/563-6767

Citroën Berlingo 1.9 D furgon
lejárt műszakival eladó. Ir.ár:
70.000 Ft Tel.: 06-30/320-3525_____________________________

Eladó 1994-es évjáratú SEAT
IBIZA ideiglenesen forga-
lomból kivonatva, motoriku-
san jó állapotban, lejárt mű-
szakival. Ár: 25.000 Ft Érd.:
06-20/968-0290_____________________________

Nissan Micra 1,4, 2000. 12.
havi, májusig műszakival (alu-
felni, vonóhorog, klíma, köz-
ponti zár) hölgy tulajdonostól
eladó! Ir.ár: 340.000 Ft.
Ugyanitt: Fiat Punto 1,2 2003-
as bontott alkatrészei eladók
(lámpák, komplett kipufogó,
önindítő, generátor stb.). Tel.:
06-30/233-2521_____________________________

Suzuki Ignis érvényes mű-
szakival, 2005-ös évjáratú,
garázsban tartott, piros színű
eladó. Érd.: 06-30/859-3960

Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok, stáf-
lik, szegélylécek, ajtók, abla-
kok, folyamatosan kaphatók.
Vállalunk gyalulást, méretre
vágást, párkányok, lépcsőla-
pok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Tapolcán 48 m2-es, felújított,
IV.emeleti, klímás lakás eladó.
Ir.ár: 14 mFt Tel.: 06-30/4999-
600, 06-20/251-4654

Kiadó lakást keresek 5 fős
család részére 1-1,5 év idő-
tartamra. Szigliget, Bada-
csonytördemic, Nemesgu-
lács, Kisapáti, Tapolca kör-
zetében. Tel.: 06-30/892-1116_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában,
új építésű házban, 55 nm- es,
2 szobás földszinti, bútoro-
zott, erkélyes lakás, hosszú
távra, maximum 2 fő részé-
re kiadó. 120.000Ft/hó + re-
zsi. Érdeklődni: m.gy.torda@ 
gmail.com, vagy 06-20/929-
0939_____________________________
50 m2-es összkomfortos la-
kás kiadó Tapolcán max. 2 fel-
nőtt részére. Kisállat nem
hozható, víz, villanyórával le-
választva, 1 havi kaució szük-
séges. Biztos anyagi háttér-
rel rendelkezők jelentkezze-
nek. Érd.: 06-30/321-4149_____________________________

Tapolcán 2-2,5 szobás kiadó
albérletet keresek. Lehető-
leg a Május 1. utca, Dobó la-
kótelep környékén. Tel.: 06-
20/258-7728

Tapolcán 20 m2-es Fő utcai
üzlethelyiség hosszútávra ki-
adó. Érd.: 06-30/514-4783_____________________________

Kiadó üzlethelyiséget keresek
(20-40 m2) Tapolcán. Tel.:
06-30/768-6102

Február elejétől kiadó egy ga-
rázs a Halápi úti garázstele-
pen. Tel.: 06-70/984-1093_____________________________

Tapolcán újépítésű garázs
jó állapotban a Halápi úti ga-
rázssoron kiadó. Érd.: 06-
20/612-9163, egész héten
18-21 óráig.

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

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

Kőműves vállalja: családi há-
zak, nyaralók külső-belső át-
alakítását, teljeskörű ügyin-
tézéssel, generálkivitelben.
Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

GARÁZS

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, falió-
rákat, hagyatékból maradt
tárgyakat. T.: 06-30/469-1461 _____________________________

Vásárolnék minden típusú
SIMSON motorokat, üzem-
képtelent és alkatrészt is.
ETZ 250-es, 350-es Java-t és
egyéb régi motorokat. Érd.:
06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi
nagy edényeket, lábast, fa-
zekat, vajlingot, vendőket,
fateknőt, porcelánokat és
egyéb régi tárgyakat. Érd.:
06-30/769-2447_____________________________

Kubota B6000-es, Kubota
Zb 1200-as talajmaróval, 110
cm-es Pannonia motoros kist-
raktor, szalagfűrész élező au-
tomata, gyári német, he-
gesztő-vágó aparát, 380 V-os
sterimov felújítva eladó. Tel.:
06-20/232-6506_____________________________

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

Termelőtől DESIREE BUR-
GONYA eladó 30kg-os zsá-
kokban! Házhoz szállítással
Pula-Tapolca útvonalon 4000
Ft/zsák. Tel:06-30/395-1779  _____________________________

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

Nagy súlyú minőségi serté-
sek eladók őstermelőtől. Kb.
170-220 kg között van a sú-
lyuk. Érd.: egész nap, 06-
30/012-3848_____________________________

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

Lakókocsi 4x2 m-es gyári
alumínium külső lemezes szi-
getelt, telekre munkásmele-
gedőnek, Szentendrei gyár-
tású eladó. Tel.: 06-20/232-
6506_____________________________
Fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-
körfűrész átfordítható asztal-
lal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesít-
ménnyel ipari kivitelben is,
benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, fúró-
vésőkalapácsok, kétkezes vé-
sőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
profi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-
,rezgő- és ekcenter csiszolók,
asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempe-
vágók, állítható csőmenet-
vágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V,
festék- és habarcskeverők,
hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csó-
nakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti
gépek szervizelése. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Éves teljes állásra, építő-
iparban jártas, gondnok- kar-
bantartót, Káli- medencei
munkavégzési helyszínekre
felveszünk. Várjuk az érdek-
lődést, jelentkezést: +36-
20/929-0939_____________________________

Újdörögdi katonai bázisra
parkápolót, karbantartót fel-
veszünk. Tel.: 06-20/258-
1172

Humán/reál tárgyakkal, angol-
vagy eszperantó  nyelvvizsga
felkészítéssel küzd? (2021-től
nyelvvizsga kell!) Megtalál-
juk az Önnek legjobb onli-
ne/offline korrepetítort! 3D
tervezés/nyomtatás, VR-AR/
robot/drón programozás, gya-
korlati oktatás, Tapolcán akár
kiszállással: 06-70-770-1506 
gutenberg.oblivion.kisfaludy@
gmail.com_____________________________

Angoloktatás személyesen
és online. Nyelvvizsgára fel-
készítés, korrepetálás. Álta-
lános, üzleti és szakmai nyelv.
Kisiskolásoknak német kor-
repetálás. Önéletrajzok for-
dítása németre és angolra.
Tel.: +36-20/513-6989
Nysz.: 53108511 FKNYsz:
B/2020/003769_____________________________

Zeneoktatás! Gitár kezdők-
nek, basszusgitár haladók-
nak. Magánórák profi ze-
nésztől Ábrahámhegyen.
Igény szerint házhoz megyek.
4.000 Ft/óra Érd.: 06-70/384-
9944 Kovács Barnabás_____________________________

Közúti elsősegély tanfo-
lyam, kiscsoportos vizsga-
felkészítés indul 2021. ja-
nuár 30., Szombat 8.00 Ta-
polca, Vajda J. u. 68. Tel.:
06-30/709-1959

Bőr- és nemibeteg gyó-
gyász, kozmetológus és ra-
diológus szakorvos dr. Pali-
kóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyá-
szat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi
ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-
30/375-2734

68 éves, 170 cm, 55 kg,
őszes, kopaszodó férfi társat
keres. Hátralévő 20 évre, aki
hozzá költözne. Kis biokerté-
szetem van. Mindenben tud
segíteni. 63-70 év közötti
özvegy, vagy nyugdíjas asz-
szonyt keres. Várom hívásu-
kat: 06-30/599-8908_____________________________

52 éves, egyedülálló, ma-
gányos férfi komoly kap-
csolatot keres. Kalandorok
kíméljenek. Érd.: 06-20/968-
0290

TÁRSKERESÉS

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

LAPZÁRTA 
MINDEN 

SZERDÁN 
17 ÓRAKOR



WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítő és
Értekbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén balatoni panorámás, 1
szobás hétvégi ház kb. 3.000
m2-es szőlőterülettel eladó.
Ir.ár: 6 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Csobáncon balatoni panorá-
más, jó állapotú hétvégi ház
kis telekterülettel eladó. Ir.ár:
20 mFt Tel.: 06-20/915-6635 
Monostorapátin nappali+2
szobás, fürdőszobás, jó álla-
potú családi ház garázzsal,
melléképületekkel, kerttel el-
adó. Ir.ár: 9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában felújí-
tott, 2 fél szobás, földszinti,
önálló gázkazános fűtésű tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár:
11,9 Ft Tel.: 06-20/915-6635 
Véndek-hegyen 4 fél szo-
bás, jó állapotú hétvégi ház
pincével, kerti sütővel, 1184
m2-es telekterülettel eladó.
Ir.ár: 8,2 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Csobánc-hegyen balatoni
panorámás, beépíthető kb.
4.000 m2-es telekterületű
szőlő eladó. Ir.ár: 7,5 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.
Benda Ferencné_____________________________

Tapolca-Diszelben építési
telek bekerítve, víz, villany,
szennyvíz a telken. Alkalmas
családi ház, vendégház épí-
tésére, 1340 négyszögöl. Be-
tegség miatt: sürgősen eladó
áron alul, 3,5 mFt-ért. Érd.:
+36-30/239-5986_____________________________

Kertvárosban 140 m2-es, 2
szintes családi ház, felújítás-
ra szoruló 850 m2-es telekkel
eladó Tapolcán. Tel.: 06-
20//487-7077_____________________________

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
Önnel. Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés,
térkő és házlábazat tisztítása
magasnyomású mosóval Ta-
polcán és környékén. Varga
Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Parasztházak, pincék, gaz-
dasági épületek korhű fel-
újítását vállalja építőipari Kft.
autentikus technológiák pl.
pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rá-
tétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivitel-
ben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapul-
tok, kerítés fedkövek készí-
tését. Minőségi munka meg-
bízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mes-
ter; Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást, bo-
zótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, zöldhulladék el-
szállítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbíz-
ható munka, számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kardos Alpin. Veszélyes faki-
vágás, viharkár felszámolá-
sa, veszélytelenítés, ledara-
bolás, faápolás,  középma-
gas, magas épületeken való
munkavégzés alpintechni-
kával. Tel.: +36-30/251-
6225 e-mail: kardosalpin@
gmail.com, web: 
kardosalpin.webnode.hu_____________________________

_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Csatornacsövek
nyomvonal keresése, javítá-
sa. Kiszállási díj nélkül, ga-
ranciával. Tel.: 06-20/9844-
667 e-mail: berci0621@
gmail.com_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt le-
rakás, konyhakész és méterfa
szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújí-
tás és festés. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátira, Ta-
liándörögdre, Nyirádra, Szig-
ligetre helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személye-
sen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.
felvételt hirdet kőműves és
segédmunkás munkakörre.
Tapolcai telephellyel, azonnali
kezdéssel. Amit kínálunk: be-
jelentett, éves állás, kiemelt
bérezés, munkaruha. Érd.:
HP-ig 7-16 óráig. Tel.: 06-
30/249-4699 _____________________________

Fizikai munkára segítőt ke-
resek. Érd.: 06-20/583-7867_____________________________

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.
felvételt hirdet szerkezetla-
katos állásra, Tapolcai telep-
hellyel. Amit kínálunk: beje-
lentett, éves állás, kiemelt bé-
rezés, munkaruha. Érd.: H-P-
ig 7-16 óráig. Tel.: 06-30/249-
4699 _____________________________

Festésben, szigetelésben
jártas kollégát keresünk. Be-
jelentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Józanéletű festőt és beta-
nított kőművest felveszek,
bér 15.000 Ft/nap, illetve
segédmunkást keresek
11.000 Ft napi bérbe, folya-
matos munkára. Érd.: 06-
30/360-5294_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „B” katehóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-30/516-
4224, 06-70/524-6474_____________________________

Külső szigeteléshez értő szo-
bafestőt-mázolót keresünk
éves állásra. Tel.: 06-30/993-
3953_____________________________
Portás állást keresek Tapol-
cán és környékén. Tel.: 06-
70/243-0434_____________________________

Otthon végezhető bedolgo-
zást keresek műszaki vég-
zettséggel. Érd.: 06-30/8963-
007_____________________________
Belvárosi Szépségszalonba
körmöst vagy masszőrt ke-
resünk. Érd. :06303181984_____________________________

Éves, bejelentett állományba
keresünk takarítónőt bada-
csonyi munkahelyre. Tel.:
06-70/935-4800_____________________________

Otthonról dolgozhat! Rek-
lámanyag összeállítása és
egyebek lehetőségei. Érd.:
06-90/60-3607 (audiop-
ress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-
20/910-4517_____________________________

A Káli-medence Idősek Ott-
hona (8282, Mindszentkálla,
Rákóczi u.16.) szakképzett-
séggel  (szociális gondozó és
ápoló) rendelkező munkatár-
sat vár szeretettel. További in-
formáció minden felmerülő
kérdésben: Kis Tóth Dia 06-
87/478-170, vagy 06-20/322-
5595

Lesencetomajon 130 m2-
es, 4 szobás, + étkezős, 2
fürdőszobás, kétszintes csa-
ládi ház 504 m2-es telken, ga-
rázzsal eladó. Ár: 25,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Révfülöpön, közel a Bala-
tonhoz és a mólóhoz 64 m2-
es, 2 szobás, jó állapotú, szu-
terén jellegű lakás,4 lakásos
házban, saját parkolási lehe-
tőséggel eladó. Ár: 12,5 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hévíz határában - csendes,
nyugodt helyen - 2 percre a für-
dőtől új építésű, 19-80 m2-es,
teraszos, összkomfortos, föld-
szintes, inverteres hűtéssel-
fűtéssel felszerelt, kulcsrakész
önálló helyrajzi számmal ren-
delkező igényesen kialakított la-
kás-apartmanok, zárt, lakó-
parki környezetben eladók.
Legtöbb apartmanhoz 100-250
m2 kert és terasz, valamint sa-
ját parkoló is tartozik!   Árak:
19 m2-es 10 M Ft, 23 m2-es
11 M Ft (a kettő akár össze-
nyitható!), 22 m2-es 10,5 M Ft,
25 m2-es 11,5 M Ft, (a kettő
összenyitható!) 33 m2-es 15,8
M Ft, 20 m2-es 10,5 M Ft, 24
m2-es 12,6 M Ft (a kettő ösz-
szenyitható!) 60 m2-es 22 M
Ft, 80 m2-es 28 M Ft. Tel: +36
70 376 7820              _____________________________

Azonnali készpénz fizetéssel
keresünk befektető és üz-
leti, valamint magán vásár-
ló ügyfeleink részére eladó
ingatlanokat: lakásokat,
családi házakat, nyaraló-
kat, pincéket és területeket.
Tel: +36 70 376 7820    _____________________________

Zalahalápon Balatoni pano-
rámás 1.536 m2-es zártkerti
telek, körzet víz és villany
bekötési lehetőséggel, jó
megközelítéssel, 5 % beépít-
hetőséggel eladó. Ár: 4,9 M
FT Tel: +35 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön, nagyon szép
helyen 11 hektár, kiváló mi-
nőségű, 2002-ben telepített,
fém támrendszeres, nagyon
jól termő szőlőterület eladó.
(3,5 ha olaszrizling, 7,5 ha
szürkebarát)  Ár: 59,5 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán eladó építési telket
keresek, vagy családi házat a
kertvárosban saját részre.
Tel.: 06-30/855-1222_____________________________

Badacsonytomaj, Káptalan-
tóti úton 500 négyszögöl kül-
területi, karbantartott szőlő el-
adó. Érd.: 06-70/337-0859

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

Felújítandó egyedi fűtéses la-
kást vásárolnék Tapolcán.
Tel.: 06-30/858-4163_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában
részben Malom-tóra néző, III.
emeleti felújított 2 szobás, er-
kélyes, tehermenttes lakás.
Ir.ár: 18,2 MFt Tel.: 06-
20/476-9412

LAKÁS AC1Bdg

Takarmány kukorica- és búza
zsákolva illetve lucerna-, szé-
na- és szalma körbála eladó
Tapolcán. Szállítás megold-
ható!. Tel: 06-30/93-94-200._____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, ben-
zin- és dízelmotoros aggre-
gátorok, AS (Stihl) 3 kerekű
önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elekt-
ra Beckum profi CO hegesz-
tő, Bosch – ELU orrfűrészek
220 V, elektromos kapálógé-
pek, precíziós szalagfűrész
új 220V átmérő 250mm, hó-
marók, vizesvágók 200-350
mm, benzinmotoros sterimó,
Wacker döngölőbéka, kom-
binált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalu-
gép 200 mm-es, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók, kisméretű új-
szerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, eladó. Hi-
bás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Centrifuga, forgótárcsás mo-
sógép, felültöltős-ablakos mo-
sógép, szárítógép, fagyasztó
szekrény-fagyasztó láda, 420
l-es fagyasztó láda eladó.
Tel.: 06-30/905-9367 

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű tölgy-
fa-melléktermék tűzifa kony-
hakészen, kiszállítva eladó.
Kis kályhától a kazán méretig.
T.: 06-30/520-0466_____________________________

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

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

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

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

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Festés, mázolás, egyéb épí-
tőipari munkák. Tel.: 06-
20/576-5027_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakí-
tását. Sóstai László Érd.: 06-
30/901-5011_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatrészek,
autóalkatrészek megrende-
lésre. Tapolca, Szent István u.
3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes
körű házfelújítás, burkolás,
betonozás, vakolás, keríté-
sek, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése,
bontás, sitt hordás. UI: fuva-
rozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

_____________________________

Varrás! Meghízott – lefo-
gyott? Alakíttassa át ruháját,
bélés csere, cipzár csere,
függönyszegés, nadrág fel-
hajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL
benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás:
keddtől péntekig 9-16 óráig.
Szájmaszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villanyés gáz-
bojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantar-
tása. Szántói László gázsze-
relő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés
rakodással, ajtótól ajtóig szál-
lítjuk és igény szerint beren-
dezzük bútorait! Teljeskörű
ingatlan lomtalanítása, sze-
mételvitel, takarítás! Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műsza-
ki biztonsági tanácsadás, gá-
zipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakos-
sági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-
904

Minden társaságban van
olyan személy, akinek meg-
fordult már a fejében, hogy el-
adná ingatlanát vagy  csak
befektetne? Ha nem ismer
ilyet, Ön az! Egyedi ajánlatok
az észak Balaton parton Ti-
hany után az első település-
től Keszthelyig, Tapolca +
20 kilométeres körzetében!
Teljes körű, akár kulcs át-
adásos ügyintézés, korrekt
feltételek, hitel biztosítás!
Bízza rám ingatlanügyeit, ke-
ressen bizalommal! Csapa-
tunk bővítéséhez új  kollégák
jelentkezését várjuk. Új év, új
csapat, új Tapolcai iroda! Or-
szágos hálózat! Egyszeri al-
kalom! Ne maradjon le! Hív-
jon bizalommal! Pap Krisztina
Tel: +36-30/286-2061 E-mail: 
jobsinfo21@googlemail.com_____________________________

Tapolcához 4 km-re, Zalah-
alápon eladó egy 100 m2-es
újszerű, 3 szoba, nappali, kony-
ha étkezős, fürdő, külön WC
családi ház. 800 m2-es kert,
dupla garázs, az egyik szigetelt,
van egy 30 m2-es különálló
szigetelt nyárikonyha ami kis
átalakítással akár egy apart-
man is lehet. A fűtést gáz cir-
kó kazán biztosítja, de lehető-
ség van fatüzelésre is. Az in-
gatlan teljesen tehermentes. A
községben iskola-óvoda, pos-
ta működik. Ir.ár: 41,9 mFt Tel.:
06-30/630-3831_____________________________

Tapolcán a keleti városrész-
ben 3 szobás, 97,5 m2-es,
földszintes, belülről teljesen fel-
újított,tégla építésű, egyedi
gázfűtéses családi ház, 2 csa-
ládi házas közös udvaros tel-
ken, saját 200 m2-es telekkel,
közös és önálló telekrésszel el-
adó. További 60 m2 tetőtér be-
építés lehetőség, pince és
egy 8 m2-es melléképület.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hévíz határában - csendes,
nyugodt helyen - 2 percre a
fürdőtől új építésű, 19-80 m2-
es, teraszos, összkomfortos,
földszintes,inverteres hűtéssel-
fűtéssel felszerelt,kulcsrakész,
önálló helyrajzi számmal ren-
delkező igényesen kialakított
lakás-apartmanok, parkosí-
tott, zárt  lakóparki környe-
zetben eladók. Legtöbb apart-
manhoz 100-250 m2 kert és
terasz, valamint saját parkoló
is tartozik! Ár:10 - 28 M Ft
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Családi házakat és nyaraló-
kat keresünk Tapolcán, a ta-
polcai medencében, a káli
medence területén, a balaton
felvidék területén, a bala-
ton körül az északi  és a déli
parton egyaránt , valamint
Budapesten. Ingatlanok vé-
tele, eladása teljes körű le-
bonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, belső
ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással. Hívjon, keressen!
Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Tapolcán a barackosban épí-
tési telket vásárolnék. Tel.: 06-
20/563-6767

Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

Költöztetést vállalok rako-
dással és egyéb áruszállí-
tást. Tel.: 06-20/946-9678_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés, csa-
tornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvona-
lazása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, áraján-
lat. Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu,
Tel.: 06-30/256-1677, 06-
30/308-1379_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja
lakóházak, épületek, irodák,
rendelők, áruházak, iskolák,
óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, asz-
talosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri árnyé-
kolók beépítése, javítása,
cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém,
fa tégla, kő, műkő felületek
pl.: járművek, pótkocsik, al-
vázak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, ga-
rázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-
7730, 06-30/464-1461_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787

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

Kőműves munkát, belső át-
alakítást, falazást, vakolást,
betonozást, térkövezést, ill. já-
rólapozást, csempézést vál-
lalok. Tel.: 06-30-273-3261_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése,
wc-wc tartály javítás, csa-
pok-csaptelepek cseréje, gáz-
tűzhelyek átalakítása (föld-
gáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Favágás (gallyazás, vissza-
vágás, kivágás, darabolás)
ágdarálás, zöldhulladék el-
szállítás, tuják formázása, sö-
vényvágás, bozótirtás, fűka-
szálás, fűnyírás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Kiss
B. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvaro-
zást, költöztetést, lomok el-
hordását vállalom. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
70/279-9040_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
TAPOLCA 06-20/563-6767

Citroën Berlingo 1.9 D furgon
lejárt műszakival eladó. Ir.ár:
70.000 Ft Tel.: 06-30/320-3525_____________________________

Eladó 1994-es évjáratú SEAT
IBIZA ideiglenesen forga-
lomból kivonatva, motoriku-
san jó állapotban, lejárt mű-
szakival. Ár: 25.000 Ft Érd.:
06-20/968-0290_____________________________

Nissan Micra 1,4, 2000. 12.
havi, májusig műszakival (alu-
felni, vonóhorog, klíma, köz-
ponti zár) hölgy tulajdonostól
eladó! Ir.ár: 340.000 Ft.
Ugyanitt: Fiat Punto 1,2 2003-
as bontott alkatrészei eladók
(lámpák, komplett kipufogó,
önindítő, generátor stb.). Tel.:
06-30/233-2521_____________________________

Suzuki Ignis érvényes mű-
szakival, 2005-ös évjáratú,
garázsban tartott, piros színű
eladó. Érd.: 06-30/859-3960

Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok, stáf-
lik, szegélylécek, ajtók, abla-
kok, folyamatosan kaphatók.
Vállalunk gyalulást, méretre
vágást, párkányok, lépcsőla-
pok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Tapolcán 48 m2-es, felújított,
IV.emeleti, klímás lakás eladó.
Ir.ár: 14 mFt Tel.: 06-30/4999-
600, 06-20/251-4654

Kiadó lakást keresek 5 fős
család részére 1-1,5 év idő-
tartamra. Szigliget, Bada-
csonytördemic, Nemesgu-
lács, Kisapáti, Tapolca kör-
zetében. Tel.: 06-30/892-1116_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában,
új építésű házban, 55 nm- es,
2 szobás földszinti, bútoro-
zott, erkélyes lakás, hosszú
távra, maximum 2 fő részé-
re kiadó. 120.000Ft/hó + re-
zsi. Érdeklődni: m.gy.torda@ 
gmail.com, vagy 06-20/929-
0939_____________________________
50 m2-es összkomfortos la-
kás kiadó Tapolcán max. 2 fel-
nőtt részére. Kisállat nem
hozható, víz, villanyórával le-
választva, 1 havi kaució szük-
séges. Biztos anyagi háttér-
rel rendelkezők jelentkezze-
nek. Érd.: 06-30/321-4149_____________________________

Tapolcán 2-2,5 szobás kiadó
albérletet keresek. Lehető-
leg a Május 1. utca, Dobó la-
kótelep környékén. Tel.: 06-
20/258-7728

Tapolcán 20 m2-es Fő utcai
üzlethelyiség hosszútávra ki-
adó. Érd.: 06-30/514-4783_____________________________

Kiadó üzlethelyiséget keresek
(20-40 m2) Tapolcán. Tel.:
06-30/768-6102

Február elejétől kiadó egy ga-
rázs a Halápi úti garázstele-
pen. Tel.: 06-70/984-1093_____________________________

Tapolcán újépítésű garázs
jó állapotban a Halápi úti ga-
rázssoron kiadó. Érd.: 06-
20/612-9163, egész héten
18-21 óráig.

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

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

Kőműves vállalja: családi há-
zak, nyaralók külső-belső át-
alakítását, teljeskörű ügyin-
tézéssel, generálkivitelben.
Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

GARÁZS

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, falió-
rákat, hagyatékból maradt
tárgyakat. T.: 06-30/469-1461 _____________________________

Vásárolnék minden típusú
SIMSON motorokat, üzem-
képtelent és alkatrészt is.
ETZ 250-es, 350-es Java-t és
egyéb régi motorokat. Érd.:
06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi
nagy edényeket, lábast, fa-
zekat, vajlingot, vendőket,
fateknőt, porcelánokat és
egyéb régi tárgyakat. Érd.:
06-30/769-2447_____________________________

Kubota B6000-es, Kubota
Zb 1200-as talajmaróval, 110
cm-es Pannonia motoros kist-
raktor, szalagfűrész élező au-
tomata, gyári német, he-
gesztő-vágó aparát, 380 V-os
sterimov felújítva eladó. Tel.:
06-20/232-6506_____________________________

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

Termelőtől DESIREE BUR-
GONYA eladó 30kg-os zsá-
kokban! Házhoz szállítással
Pula-Tapolca útvonalon 4000
Ft/zsák. Tel:06-30/395-1779  _____________________________

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

Nagy súlyú minőségi serté-
sek eladók őstermelőtől. Kb.
170-220 kg között van a sú-
lyuk. Érd.: egész nap, 06-
30/012-3848_____________________________

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

Lakókocsi 4x2 m-es gyári
alumínium külső lemezes szi-
getelt, telekre munkásmele-
gedőnek, Szentendrei gyár-
tású eladó. Tel.: 06-20/232-
6506_____________________________
Fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-
körfűrész átfordítható asztal-
lal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesít-
ménnyel ipari kivitelben is,
benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, fúró-
vésőkalapácsok, kétkezes vé-
sőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
profi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-
,rezgő- és ekcenter csiszolók,
asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempe-
vágók, állítható csőmenet-
vágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V,
festék- és habarcskeverők,
hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csó-
nakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti
gépek szervizelése. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Éves teljes állásra, építő-
iparban jártas, gondnok- kar-
bantartót, Káli- medencei
munkavégzési helyszínekre
felveszünk. Várjuk az érdek-
lődést, jelentkezést: +36-
20/929-0939_____________________________

Újdörögdi katonai bázisra
parkápolót, karbantartót fel-
veszünk. Tel.: 06-20/258-
1172

Humán/reál tárgyakkal, angol-
vagy eszperantó  nyelvvizsga
felkészítéssel küzd? (2021-től
nyelvvizsga kell!) Megtalál-
juk az Önnek legjobb onli-
ne/offline korrepetítort! 3D
tervezés/nyomtatás, VR-AR/
robot/drón programozás, gya-
korlati oktatás, Tapolcán akár
kiszállással: 06-70-770-1506 
gutenberg.oblivion.kisfaludy@
gmail.com_____________________________

Angoloktatás személyesen
és online. Nyelvvizsgára fel-
készítés, korrepetálás. Álta-
lános, üzleti és szakmai nyelv.
Kisiskolásoknak német kor-
repetálás. Önéletrajzok for-
dítása németre és angolra.
Tel.: +36-20/513-6989
Nysz.: 53108511 FKNYsz:
B/2020/003769_____________________________

Zeneoktatás! Gitár kezdők-
nek, basszusgitár haladók-
nak. Magánórák profi ze-
nésztől Ábrahámhegyen.
Igény szerint házhoz megyek.
4.000 Ft/óra Érd.: 06-70/384-
9944 Kovács Barnabás_____________________________

Közúti elsősegély tanfo-
lyam, kiscsoportos vizsga-
felkészítés indul 2021. ja-
nuár 30., Szombat 8.00 Ta-
polca, Vajda J. u. 68. Tel.:
06-30/709-1959

Bőr- és nemibeteg gyó-
gyász, kozmetológus és ra-
diológus szakorvos dr. Pali-
kóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyá-
szat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi
ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-
30/375-2734

68 éves, 170 cm, 55 kg,
őszes, kopaszodó férfi társat
keres. Hátralévő 20 évre, aki
hozzá költözne. Kis biokerté-
szetem van. Mindenben tud
segíteni. 63-70 év közötti
özvegy, vagy nyugdíjas asz-
szonyt keres. Várom hívásu-
kat: 06-30/599-8908_____________________________

52 éves, egyedülálló, ma-
gányos férfi komoly kap-
csolatot keres. Kalandorok
kíméljenek. Érd.: 06-20/968-
0290

TÁRSKERESÉS

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

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!

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

Tel.: 06-87/414-678,
06-87/414-644

Mobil: 06-20/980-8059
XXVII. évf./2.   2021. január 16.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

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
ÉLELMISZER CSOMAGOLÓKAT

205.000+5.000 Ft/hó
egyszerű feladatok, ülő-álló munkaállomások

Műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
hétvégén +50%

Cafeteria 310.000 Ft/év
Termékjuttatás, és vásárlási kedvezmény

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Targoncavezetőket
keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 215-245.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (10-20-40%), Étkezési támogatás,

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

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.
M-K. R. Sz.: 3440/2001;

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

06-20/414-3177

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

Rendelje meg
nyílászáróit

még a tavalyi áron!

A BEFAG Parkett Kft. parkettagyárában

1000 Ft/q áron kapható
(selejt raklap, hézagléc).

LÁGY LOMBOS
SZÉLDESZKA

Értékesítés: keddenként 8.00-12.00-ig

AKCIÓ!

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Az IBD Quality Kft.
végzettséggel

munkatársakat keres
egy műszakos munkarendbe.

hegesztő és lakatos

Érdeklődni a telefonon.06-20/480-0827
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Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk január 18-tól január 24-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:
Szombat:

Vasárnap:

tojásleves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel
karalábéleves, paprikás krumpli
olasz zöldségleves, rakott penne

kolbászos tarhonyaleves, aranygaluska
sárgaborsó-krémleves, rántott sertésborda rizzsel

daragaluskaleves, natúrszelet petrezselyemmártással, rizzsel
csontleves, zalai szelet

NYITVA

Januárban
a pénteki játékok
kedvezményesek.
www.exitroomtapolca.hu
06-30/403-6690, 06-20/215-3072

SZABADULÓSZOBA

Weboldalunk: www.sportboltom.hu

A környék legjobb áraival és legnagyobb
választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

Adidas Junior kézis cipő:
17.990 Ft helyett 11.990 Ft

Adidas kosaras cipő:
29.990 Ft helyett 14.990 Ft

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

NYITVATARTÁS:

Hétfőtől szombatig:

07.00-19.00
Vasárnap:

07.00-18.00

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

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

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.

Tapolcai villamossági üzletbe

eladót keresünk.

Tel.: 06-30/438-2717

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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

Zalahalápon, a Csavária Kft. üzemébe
termelési koordinátort keres.

Feladatok: termelési folyamatok teljes körû koordinálása,
beosztottak támogatása, logisztikai feladatok megszervezése.

Hasonló területen szerzett tapasztalat, logisztikai gyakorlat,
minõségügyi ismeret elõnyt jelent.

Bérezés megegyezés szerint.

További információk, önéletrajzok leadása
az alábbi elérhetőségeken: csavariakft@t-online.hu.

Tel.: 06-87/510-049

Fábitherm Kft.

Tel.: +36-30/217-3491 vagy info@fabitherm.hu

karbantartási feladatok ellátására keres
önállóan dolgozni tudó, munkájára igényes munkatársakat
az alábbi szakterületekre:
• csőhálózat szerelő szakmunkás
• villanyszerelő szakmunkás

(klímatechnikai ismeretek előny, de nem feltétel)
• festő, burkoló vagy kőműves szakmunkás
Minden szakterülethez szükséges minimum „B” kat.
jogosítvány és vezetési gyakorlat. Munkavégzés helye
változó. Azonnali kezdés, folyamatos éves foglalkoztatás.
Bérezés megegyezés szerint, próbaidő lejáratát követően
kiemelt kereseti lehetőség!

Következő Lézeres szőrtelenítő napunk Február 1. HÉTFŐ.
Helyek korlátozott számban, de még lehet jelentkezni!

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

(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

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 19.00
14.00 - 19.00

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

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

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.
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