
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./3.   2021. január 23.

, 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

50-90%-os kedvezmény

Tapolca Y-i Kínai Áruház, Berzsenyi u. 17.

legtöbb ruházati termékre.
Egyes pólók 500-1000,-Ft

Egyes cipők, csizmák
50%-os áron

AKCIÓ!

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
- 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

Teherautó szerelésben
jártas munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 06-30/939-4047,

email: martonintertrans05@gmail.com

Az IBD Quality Kft.
végzettséggel

munkatársakat keres
egy műszakos munkarendbe.

hegesztő és lakatos

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

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

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.

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

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

Az akció a készlet
erejéig érvényes.

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk január 25-tól január 31-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:

fokhagymás metéltleves, sertéspörkölt tarhonyával
karfiolleves, bakonyi sertéstokány galuskával

reszelttészta-leves, sóska/spenót mártás tükörtojással, sós burgonyával
hentesleves, máglyarakás

sárgaborsó-krémleves, gombával-sajttal töltött borda rizzsel
gombaleves, Holstein szelet petrezselymes burgonyával

csontleves finommetélttel, óvári sertésszelet rizzsel

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

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 01. 21 - 2021. 02. 03.

Sertés csontnélküli karaj

Sertéslapocka

Sertésoldalas

Pápai füstölt hátsó csülök

Pápai nyelves disznósajt

Pápai párizsi

Pápai májas

Pápai véres-májas hurka

Pápai sütőkolbász

1.250 Ft/kg

1.090 Ft/kg

1.250 Ft/kg

1.290 Ft/kg

1.290 Ft/kg

999 Ft/kg

1.190 Ft/kg

990 Ft/kg

1.590 Ft/kg

Fényképes önéletrajzokat
a horvath.jozsefne@befag.hu e-mail címre várjuk.

Érdeklődni a 06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

3 fő munkatársat keres.
gépkezelő munkakörbe

Asztalos végzettség és/vagy
faipari gépeken szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat
a horvath.jozsefne@befag.hu e-mail címre várjuk.

Érdeklődni a 06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres 1 fő

2 műszakos munkarendbe.

szakképzett
villanyszerelőt

Vezérléstechnikában, gépek, berendezések, termelő sorok
villamos karbantartásában szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Jelentkezni lehet:
estmkft@strabag.comTel.: 06-87/535-220 vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég keres Monostorapátiba

egyműszakos munkarendbe

• FŐ VILLANYSZERELŐ-KARBANTARTÓT1
Feladatok:

Végzettség:

- villanyszerelési feladatok elvégzése
- általános villanyszerelési karbantartás
- készletfigyelés
- anyagigény rendszeres dokumentációja és leadása

- min. középfokú végzettség
- többéves tapasztalat és német nyelvismeret előnyt jelent

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

(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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

TRIGGERPONT TERÁPIA

Tel.: 06-30/369-0002

Nyak, hát, derék, csípő, vállöv
fájdalmak kezelése

Az izomfájdalmak, izomerő csökkenés, mozgásbeszű-
külés, kisugárzó fájdalmak hátterében gyakran állnak
a harántcsíkolt izmokban meglapuló feszültségek, az
ún. Trigger pontok. A kezelést követően a páciensek
azonnali fájdalom enyhülésről, a mozgások javulásáról
számolnak be, amely a feszült, görcsös izomzat lazulá-
sának köszönhető.

A kezeltek maximális biztonsága érdekében a kezelőhelyiség
levegője TSS technológiával sterilizált, amely technológia

a levegőben lévő vírusok, baktériumok 99,99%-át elpusztítja.

Tapolcai villamossági üzletbe

eladót keresünk.

Tel.: 06-30/438-2717

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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(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

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca,  Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: 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
Csobáncon balatoni panorá-
más, jó állapotú, kb. 50 m2-es
lakóterületű nappali+étkező,
konyha, hálószoba helyiségek-
ből álló hétvégi ház eladó 1800
m2-es telekterülettel. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában részben
felújított, panorámás, 2 szobás,
4. emeleti lakás eladó. Ir.ár: 15
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
balatoni panorámás, 1 szobás
hétvégi ház kb. 3.000 m2-es
szőlőterülettel eladó. Ir.ár: 6
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Véndek-hegyen 4 fél szobás, jó
állapotú hétvégi ház pincével,
kerti sütővel, 1184 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 8,2 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Csobánc-hegyen balatoni pa-
norámás, 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. Ben-
da Ferencné_____________________________

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

Tapolcán eladó építési telket ke-
resek, vagy családi házat a kert-
városban saját részre. Tel.: 06-
30/855-1222_____________________________

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_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
3 szobás, 97,5 m2-es, földszin-
tes, nagyon jó állapotú, belülről
teljesen felújított,tégla építésű,
egyedi gázfűtéses családi ház,
2 családi házas közös udvaros
telken, saját 200 m2-es telekkel,
közös és önálló telekrésszel na-
gyon kedvező áron eladó. To-
vábbi 60 m2 tetőtér beépítés le-
hetőség, pince és egy 8 m2-es
melléképület. Ár: 20,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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. E-mail: 
balogh.zsolt0910@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Kőműves munkát, belső átala-
kítást, falazást, vakolást, beto-
nozást, térkövezést, ill. járóla-
pozást, csempézést vállalok.
Tel.: 06-30-273-3261_____________________________

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

Favágás (gallyazás, visszavá-
gás, kivágás, darabolás) ágda-
rálás, zöldhulladék elszállítás, tu-
ják formázása, sövényvágás,
bozótirtás, fűkaszálás, fűnyírás.
Számlaképes, megbízható mun-
ka. Kiss B. Tel.: 06-70/330-
4272_____________________________
Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvarozást,
költöztetést, lomok elhordását
vállalom. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes,
vagy részleges átalakítását, fel-
hajtását, szegését. A hét min-
den napján rugalmas nyitva
tartással. Tel.: 06-30/577-4191_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, le-
meztetők szerelését, bádogo-
zást, teljes körű kőművesmun-
kát vállalunk. Munkáinkra az
állami támogatás igénybe ve-
hető. Tel.: 06-30/713-0566_____________________________

Családi házak, nyaralók kör-
nyezetének eseti, vagy egész
éves tisztítása, gondozása, kar-
bantartása. Gallydarálás, zöld
hulladék, mulcsozás, elszállí-
tással. Metszés, favágás, bo-
zótirtás, fűnyírás, takarítás, ül-
tetés. Kiskerti talajművelés ro-
tációs kapával. Tel.: 06-30/237-
6745_____________________________
Fakivágás! Veszélyes fakivá-
gás, viharkár felszámolása, ve-
szélytelenítés, ledarabolás, fa-
ápolás, középmagas, magas
épületeken való munka-végzés
alpintechnikával. Kardos Alpin.
Tel.: +36-30/251-6225 e-mail:
kardosalpin@gmail.com, web:
kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezetékek-
re hajló ágak levágása, alpin-
technikai módszerrel. Bozótirtás.
Horváth Sándor kertész, faki-
termelő. T.: 06-70/229-6598

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

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

A Káli-medence Idősek Ottho-
na (8282, Mindszentkálla, Rá-
kóczi u.16.) szakképzettséggel
(szociális gondozó és ápoló)
rendelkező munkatársat vár
szeretettel. További információ
minden felmerülő kérdésben:
Kis Tóth Dia 06-87/478-170,
vagy 06-20/322-5595_____________________________

Újdörögdi katonai bázisra par-
kápolót, karbantartót felveszünk.
Tel.: 06-20/258-1172_____________________________

Kávéház a Vörös Lóhoz Tapol-
ca-Diszelben keresi azt a fiatal-
embert, aki 2020 őszén sza-
kácsnak jelentkezett. Telefon-
számát sajnos nem találjuk,
kérjük, jelentkezzen. Tel.: 06-
70/638-7603, 06-70/355-8859_____________________________

Gipszkartonozáshoz értő szo-
bafestőt felveszünk éves állás-
ra tapolcai telephellyel. Tel.:
06-30/993-3953_____________________________

Kiemelkedő kereseti lehető-
ség a Balaton északi partján
Keszthelyig: tapolcai háttériro-
dával. Irodanyitás Tapolcán az
Open House keretein belül. In-
gatlan értékesítő munkatársakat
keresünk. Az indulás első két
hónapjában az iroda teljesít-
mény alapján Jövedelmet biz-
tosít. Hívjon bizalommal, Czin-
tos Krisztina 06-20/354-8421,
bccsinvest@gmail.com_____________________________

Élelmiszer előállító üzem ta-
karítónőt keres. Jelentkezni
lehet, hétköznap 8-15 óráig, a
06 20/293-1483-as számon._____________________________

A Tapolca Városi Sportegye-
sület ügyviteli feladatok ellátá-
sára azonnali belépéssel mun-
katársat keres! Elvárások: pénz-
ügyi-számviteli, számítástech-
nikai ismeretek, önállóság, ru-
galmasság. Bérezés megegye-
zés szerint. Jelentkezés írásos
szakmai önéletrajz beküldésével
a tvseugyvitel@gmail.com e-
mail címre 2021. január 26-ig.
További információ: 06-30/889-
1319

Tapolcán kiváló helyen 5430 m2
ipari terület körbekerítve, nagy-
teljesítményű ipari árammal el-
adó. Ár: 16,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra szo-
ruló, közös udvaros, összkom-
fortos, gázfűtéses családi ház,
230 m2-es telekrésszel most
nagyon kedvező áron eladó. Ár:
7,99 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), 5 szoba +
2 nappalis, 2 konyhás, 3 fürdő-
szobás, szigetelt, kiváló állapo-
tú családi ház nagy terasszal,
gyönyörű kilátással, teljes, igé-
nyes berendezésével együtt,
1011 m2 telekkel eladó. Ár: 92
M FT Tel: +36 70 376 7820    _____________________________

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: 34,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

A Szent György-hegy lábánál 2,4
ha kiváló minőségű, jól termő,
szakértelemmel gondozott, mi-
nőségi szőlő terület eladó. Ösz-
szetétel: 1,1 ha szürkebarát, 1,3
ha sauvignon blanc. Ár: 14,9 M
Ft  Tel: +36 70 376 7820   _____________________________

Badacsonytördemicen 1,25
ha panorámás, szakértelemmel
gondozott, 2002-es, kékfran-
kos fajtával  telepített szőlőte-
rület eladó.  Vezetékes víz, 3 fá-
zisú villany van! A terület 3 %-
a beépíthető, valamint birtok-
központ is létesíthető! Ár: 15 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Ausztriában élő és budapesti
ügyfeleimnek keresek eladó in-
gatlanokat a Balaton-felvidé-
ken, tapolcai medencében és a
Badacsonyi felvidéken. Hívjon
bizalommal, Czintos Krisztina
Tel.: 06-20/354-8421, 
bccsinvest@gmail.com

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

Tapolcán az Egry utcában, IV.
emeleti, 54 m2-es lakás eladó.
Ir.ár: 16 mFt Tel.: 06-20/370-0665_____________________________

Eladó lakást keresek Egry, Ju-
hász Gyula, Nagyköz, Ady, Sü-
megi tömbházak közül. Érd.:
este, 06-30/318-3581

Tapolcán, a Május 1. utcában, új
építésű házban, 55 nm- es, 2 szo-
bás földszinti, bútorozott, erkélyes
lakás, hosszú távra, maximum 2
fő részére kiadó. 120.000Ft/hó +
rezsi. Érdeklődni: m.gy.torda@ 
gmail.com, vagy 06-20/929-0939
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Centrifuga, forgótárcsás mo-
sógép, felültöltős-ablakos mo-
sógép, szárítógép, fagyasztó
szekrény-fagyasztó láda, 420 l-
es fagyasztó láda eladó. Tel.: 06-
30/905-9367 _____________________________

Automata mosógép ablakos
és felültöltős, mikró fehér-sa-
válló, AEG-BOSCH porszívó ki-
tűnő állapotban eladó. Érd.: 06-
30/405-4552_____________________________

Eladó új varrógép, Singer 2263
Tradition. Lesencetomaj. Tel.:
06-30/319-7066

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyhaké-
szen, kiszállítva eladó. Kis kály-
hától a kazán méretig. T.: 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_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác tű-
zifa 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

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Monostorapátira, 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 munkaidőben_____________________________

Z-Szabó-Bau és Társa Kft. fel-
vételt hirdet kőműves és se-
gédmunkás munkakörre. Ta-
polcai telephellyel, azonnali
kezdéssel. Amit kínálunk: be-
jelentett, éves állás, kiemelt bé-
rezés, munkaruha. Érd.: HP-ig
7-16 óráig. Tel.: 06-30/249-
4699 _____________________________

Z-Szabó-Bau és Társa Kft. fel-
vételt hirdet szerkezetlakatos
állásra, Tapolcai telephellyel.
Amit kínálunk: bejelentett, éves
állás, kiemelt bérezés, munka-
ruha. Érd.: H-P-ig 7-16 óráig. Tel.:
06-30/249-4699 _____________________________

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítása.
Továbbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és ház-
lábazat tisztítása magasnyomá-
sú mosóval Tapolcán és környé-
kén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

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_____________________________

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 mester;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szü-
retig minden, ami szőlő, szőlőki-
vágás, telepítés. Valamint per-
metezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt területek
rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Csatornacsövek
nyomvonal keresése, javítása.
Kiszállási díj nélkül, garanciával.
Tel.: 06-20/9844-667 e-mail:
berci0621@gmail.com

Badacsonytomaj, Káptalantó-
ti úton 500 négyszögöl külterü-
leti, karbantartott szőlő eladó.
Érd.: 06-70/337-0859_____________________________

Hévíz határában - csendes, nyu-
godt helyen - 2 percre a fürdő-
től új építésű, 19-80 m2-es, te-
raszos, összkomfortos, föld-
szintes, inverteres hűtéssel-fű-
téssel felszerelt, kulcsrakész,
önálló helyrajzi számmal ren-
delkező igényesen kialakított la-
kás-apartmanok, parkosított,
zárt  lakóparki környezetben el-
adók. Legtöbb apartmanhoz 100-
250 m2 kert és terasz, valamint
saját parkoló is tartozik! Ár: 10-
28 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 _____________________________

Lesencetomajon 130 m2-es, 4
szobás, + étkezős, 2 fürdőszo-
bás, kétszintes családi ház 504
m2-es telken, garázzsal eladó.
Ár: 25,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Kisapátiban 3.092 m2,  belte-
rületi telek 25 % beépíthető-
séggel eladó gyönyörű, örök
kilátással a környező hegyekre.
Víz és csatorna a telken, villany
és gáz a közelben (kb.100 m).
Ár: 10,9 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-fű-
téssel felszerelt, kulcsrakész
önálló helyrajzi számmal ren-
delkező igényesen kialakított
lakás-apartmanok, zárt, lakó-
parki környezetben eladók. Leg-
több apartmanhoz 100-250 m2
kert és terasz, valamint saját
parkoló is tartozik!   Árak:  19
m2-es 10 M Ft, 23 m2-es 11 M
Ft (a kettő akár összenyitható!),
22 m2-es 10,5 M Ft, 25 m2-es
11,5 M Ft, (a kettő összenyit-
ható!) 33 m2-es 15,8 M Ft, 20
m2-es 10,5 M Ft, 24 m2-es 12,6
M Ft (a kettő összenyitható!) 60
m2-es 22 M Ft, 80 m2-es 28 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    _____________________________

Várvölgyön, nagyon szép he-
lyen 11 hektár, kiváló minőségű,
2002-ben telepített, fém tám-
rendszeres, nagyon jól termő
szőlőterület eladó. ( 7,5 ha olasz-
rizling, 3,5 ha szürkebarát) Ár:
59,5 M FT Tel: +36 70 376
7820

Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nya-
ralók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csapat,
tiszta, korrekt munka számlaké-
pesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

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 nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

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

_____________________________

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_____________________________

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

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 homlokzat
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_____________________________

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 mozga-
tás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen. T.: 06-30/812-
2155_____________________________
Homlokzati állvány bérbeadó.
Uitt: gépi földmunka. Tel.: 06-
70/430-5487

Gerincszerviz Masszázsműhely
Tapolca, Zrínyi u. 3. Komplex
mozgásszervi kezelések, izom-
lazító, regeneráló masszázs, arc-
és talpmasszázsok, méregtele-
nítő, immunerősítő masszázs.
Bejelentkezés: 06-20/592-0022_____________________________

Tibeti mézes masszázs + talp.
Ebben a vírusos időszakban
szükség van méregtelenítésre és
immunerősítésre. Csomagban a
kezelés kuponnal olcsóbb. Ér-
deklődni: 06-20/264-8634_____________________________

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

Eladó 1994-es évjáratú SEAT
IBIZA ideiglenesen forgalomból
kivonatva, motorikusan jó álla-
potban, lejárt műszakival. Ár:
25.000 Ft Érd.: 06-20/968-0290_____________________________

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

Ford Mondeo 2.0 TDCI jó álla-
potban, műhelyszavatossággal
eladó. Ár: 600.000 Ft Tel.: 06-
30/586-7717

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, folya-
matosan 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_____________________________

Kubota B6000-es, Kubota Zb
1200-as talajmaróval, 110 cm-
es Pannonia motoros kistraktor,
szalagfűrész élező automata,
gyári német, hegesztő-vágó
aparát, 380 V-os sterimov fel-
újítva eladó. Tel.: 06-20/232-
6506_____________________________
Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Nagy súlyú minőségi sertések
eladók őstermelőtől. Kb. 170-
220 kg között van a súlyuk.
Érd.: egész nap, 06-30/012-
3848_____________________________
140 kg-os hízók eladók. Érd.: 06-
30/426-7403_____________________________

Lakókocsi 4x2 m-es gyári alu-
mínium külső lemezes szige-
telt, telekre munkásmelegedő-
nek, Szentendrei gyártású eladó.
Tel.: 06-20/232-6506_____________________________

Szigligeten szőlő ingyen bér-
beadó 330 tőke szürkebarát és
70 tőke vörös szőlő. Tel.: 06-
70/570-5638

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Tapolcán a Berzsenyi utcában
magas földszinti, 54 m2-es, 2
szobás, erkélyes, bútorozott la-
kás kiadó. Érd.: 06-30/320-0407_____________________________

Fiatal pár 1 gyerekkel albérletet
keres, minimum 60 m2-t Tapol-
cán. Tel.: 06-30/433-3361  _____________________________

Tapolca központjában 2 szobás,
felújított, 1. emeleti lakás kiadó
hosszú távra. Bérleti díj: 85.000
Ft/hó Tel.: 06-20/915-6635

Tapolcán 20 m2-es Fő utcai üz-
lethelyiség hosszútávra kiadó.
Érd.: 06-30/514-4783_____________________________

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

10-20 m2 közötti üzlethelyiséget
keresünk a Fő téren hosszú táv-
ra. Tel.: 06-30/997-4388

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_____________________________

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_____________________________

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

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kame-
rás állapotfelmérés, csatorna-
építés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. 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_____________________________

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Sparheltet és 2 főzőlapos gáz-
tűzhelyt vennék. Tel.: 06-70/216-
8161_____________________________
Friss falusi tojás folyamatosan
kapható. Lesencetomaj, Kos-
suth L. u. 57. 06-30/3349-651,
tapolcai átvétel, 06-30/223-
9699_____________________________
Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinmoto-
ros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elekt-
romos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál
és bikázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funkciós fa-
ipari barkácsgép, elektromos új-
szerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi
vízmű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asz-
tali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, Wac-
ker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefú-
vó 15-25 KW, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és tég-
lavágó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sövény-
vágók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

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

Otthon végezhető bedolgozást
keresek műszaki végzettség-
gel. Érd.: 06-30/8963-007

Zeneoktatás! Gitár kezdőknek,
basszusgitár haladóknak. Ma-
gánórák profi zenésztől Ábra-
hámhegyen. Igény szerint ház-
hoz megyek. 4.000 Ft/óra Érd.:
06-70/384-9944 Kovács Bar-
nabás_____________________________
Közúti elsősegély tanfolyam,
kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2021. január 30., Szombat
8.00 Tapolca, Vajda J. u. 68. Tel.:
06-30/709-1959_____________________________

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Jelentkezni, beiratkoz-
ni az otthon végezhető online
tanfolyamokra telefonon 
(06-30/3136-427), emailben
(janos.palosi@gmail.com) le-
het. Tapolca, Glázer S. u. 5. 
Állami támogatás B. kat.:
25.000 Ft. Nytsz.: 19-0073-05
(VSM.E. 83,33 %, VSM.GY. 50
%, AKO: 116,78%, AKK:
243.600 Ft) 
www.palosiautosmotorosiskola.hu

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

52 éves, egyedülálló, magá-
nyos férfi komoly kapcsolatot
keres. Kalandorok kíméljenek.
Érd.: 06-20/968-0290

KÖZLEMÉNY
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(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

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca,  Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: 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
Csobáncon balatoni panorá-
más, jó állapotú, kb. 50 m2-es
lakóterületű nappali+étkező,
konyha, hálószoba helyiségek-
ből álló hétvégi ház eladó 1800
m2-es telekterülettel. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában részben
felújított, panorámás, 2 szobás,
4. emeleti lakás eladó. Ir.ár: 15
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
balatoni panorámás, 1 szobás
hétvégi ház kb. 3.000 m2-es
szőlőterülettel eladó. Ir.ár: 6
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Véndek-hegyen 4 fél szobás, jó
állapotú hétvégi ház pincével,
kerti sütővel, 1184 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 8,2 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Csobánc-hegyen balatoni pa-
norámás, 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. Ben-
da Ferencné_____________________________

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

Tapolcán eladó építési telket ke-
resek, vagy családi házat a kert-
városban saját részre. Tel.: 06-
30/855-1222_____________________________

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_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
3 szobás, 97,5 m2-es, földszin-
tes, nagyon jó állapotú, belülről
teljesen felújított,tégla építésű,
egyedi gázfűtéses családi ház,
2 családi házas közös udvaros
telken, saját 200 m2-es telekkel,
közös és önálló telekrésszel na-
gyon kedvező áron eladó. To-
vábbi 60 m2 tetőtér beépítés le-
hetőség, pince és egy 8 m2-es
melléképület. Ár: 20,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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. E-mail: 
balogh.zsolt0910@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Kőműves munkát, belső átala-
kítást, falazást, vakolást, beto-
nozást, térkövezést, ill. járóla-
pozást, csempézést vállalok.
Tel.: 06-30-273-3261_____________________________

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

Favágás (gallyazás, visszavá-
gás, kivágás, darabolás) ágda-
rálás, zöldhulladék elszállítás, tu-
ják formázása, sövényvágás,
bozótirtás, fűkaszálás, fűnyírás.
Számlaképes, megbízható mun-
ka. Kiss B. Tel.: 06-70/330-
4272_____________________________
Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvarozást,
költöztetést, lomok elhordását
vállalom. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes,
vagy részleges átalakítását, fel-
hajtását, szegését. A hét min-
den napján rugalmas nyitva
tartással. Tel.: 06-30/577-4191_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, le-
meztetők szerelését, bádogo-
zást, teljes körű kőművesmun-
kát vállalunk. Munkáinkra az
állami támogatás igénybe ve-
hető. Tel.: 06-30/713-0566_____________________________

Családi házak, nyaralók kör-
nyezetének eseti, vagy egész
éves tisztítása, gondozása, kar-
bantartása. Gallydarálás, zöld
hulladék, mulcsozás, elszállí-
tással. Metszés, favágás, bo-
zótirtás, fűnyírás, takarítás, ül-
tetés. Kiskerti talajművelés ro-
tációs kapával. Tel.: 06-30/237-
6745_____________________________
Fakivágás! Veszélyes fakivá-
gás, viharkár felszámolása, ve-
szélytelenítés, ledarabolás, fa-
ápolás, középmagas, magas
épületeken való munka-végzés
alpintechnikával. Kardos Alpin.
Tel.: +36-30/251-6225 e-mail:
kardosalpin@gmail.com, web:
kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezetékek-
re hajló ágak levágása, alpin-
technikai módszerrel. Bozótirtás.
Horváth Sándor kertész, faki-
termelő. T.: 06-70/229-6598

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

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

A Káli-medence Idősek Ottho-
na (8282, Mindszentkálla, Rá-
kóczi u.16.) szakképzettséggel
(szociális gondozó és ápoló)
rendelkező munkatársat vár
szeretettel. További információ
minden felmerülő kérdésben:
Kis Tóth Dia 06-87/478-170,
vagy 06-20/322-5595_____________________________

Újdörögdi katonai bázisra par-
kápolót, karbantartót felveszünk.
Tel.: 06-20/258-1172_____________________________

Kávéház a Vörös Lóhoz Tapol-
ca-Diszelben keresi azt a fiatal-
embert, aki 2020 őszén sza-
kácsnak jelentkezett. Telefon-
számát sajnos nem találjuk,
kérjük, jelentkezzen. Tel.: 06-
70/638-7603, 06-70/355-8859_____________________________

Gipszkartonozáshoz értő szo-
bafestőt felveszünk éves állás-
ra tapolcai telephellyel. Tel.:
06-30/993-3953_____________________________

Kiemelkedő kereseti lehető-
ség a Balaton északi partján
Keszthelyig: tapolcai háttériro-
dával. Irodanyitás Tapolcán az
Open House keretein belül. In-
gatlan értékesítő munkatársakat
keresünk. Az indulás első két
hónapjában az iroda teljesít-
mény alapján Jövedelmet biz-
tosít. Hívjon bizalommal, Czin-
tos Krisztina 06-20/354-8421,
bccsinvest@gmail.com_____________________________

Élelmiszer előállító üzem ta-
karítónőt keres. Jelentkezni
lehet, hétköznap 8-15 óráig, a
06 20/293-1483-as számon._____________________________

A Tapolca Városi Sportegye-
sület ügyviteli feladatok ellátá-
sára azonnali belépéssel mun-
katársat keres! Elvárások: pénz-
ügyi-számviteli, számítástech-
nikai ismeretek, önállóság, ru-
galmasság. Bérezés megegye-
zés szerint. Jelentkezés írásos
szakmai önéletrajz beküldésével
a tvseugyvitel@gmail.com e-
mail címre 2021. január 26-ig.
További információ: 06-30/889-
1319

Tapolcán kiváló helyen 5430 m2
ipari terület körbekerítve, nagy-
teljesítményű ipari árammal el-
adó. Ár: 16,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra szo-
ruló, közös udvaros, összkom-
fortos, gázfűtéses családi ház,
230 m2-es telekrésszel most
nagyon kedvező áron eladó. Ár:
7,99 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), 5 szoba +
2 nappalis, 2 konyhás, 3 fürdő-
szobás, szigetelt, kiváló állapo-
tú családi ház nagy terasszal,
gyönyörű kilátással, teljes, igé-
nyes berendezésével együtt,
1011 m2 telekkel eladó. Ár: 92
M FT Tel: +36 70 376 7820    _____________________________

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: 34,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

A Szent György-hegy lábánál 2,4
ha kiváló minőségű, jól termő,
szakértelemmel gondozott, mi-
nőségi szőlő terület eladó. Ösz-
szetétel: 1,1 ha szürkebarát, 1,3
ha sauvignon blanc. Ár: 14,9 M
Ft  Tel: +36 70 376 7820   _____________________________

Badacsonytördemicen 1,25
ha panorámás, szakértelemmel
gondozott, 2002-es, kékfran-
kos fajtával  telepített szőlőte-
rület eladó.  Vezetékes víz, 3 fá-
zisú villany van! A terület 3 %-
a beépíthető, valamint birtok-
központ is létesíthető! Ár: 15 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Ausztriában élő és budapesti
ügyfeleimnek keresek eladó in-
gatlanokat a Balaton-felvidé-
ken, tapolcai medencében és a
Badacsonyi felvidéken. Hívjon
bizalommal, Czintos Krisztina
Tel.: 06-20/354-8421, 
bccsinvest@gmail.com

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

Tapolcán az Egry utcában, IV.
emeleti, 54 m2-es lakás eladó.
Ir.ár: 16 mFt Tel.: 06-20/370-0665_____________________________

Eladó lakást keresek Egry, Ju-
hász Gyula, Nagyköz, Ady, Sü-
megi tömbházak közül. Érd.:
este, 06-30/318-3581

Tapolcán, a Május 1. utcában, új
építésű házban, 55 nm- es, 2 szo-
bás földszinti, bútorozott, erkélyes
lakás, hosszú távra, maximum 2
fő részére kiadó. 120.000Ft/hó +
rezsi. Érdeklődni: m.gy.torda@ 
gmail.com, vagy 06-20/929-0939

LAKÁS AC1Bdg
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Centrifuga, forgótárcsás mo-
sógép, felültöltős-ablakos mo-
sógép, szárítógép, fagyasztó
szekrény-fagyasztó láda, 420 l-
es fagyasztó láda eladó. Tel.: 06-
30/905-9367 _____________________________

Automata mosógép ablakos
és felültöltős, mikró fehér-sa-
válló, AEG-BOSCH porszívó ki-
tűnő állapotban eladó. Érd.: 06-
30/405-4552_____________________________

Eladó új varrógép, Singer 2263
Tradition. Lesencetomaj. Tel.:
06-30/319-7066

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyhaké-
szen, kiszállítva eladó. Kis kály-
hától a kazán méretig. T.: 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_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác tű-
zifa 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

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Monostorapátira, 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 munkaidőben_____________________________

Z-Szabó-Bau és Társa Kft. fel-
vételt hirdet kőműves és se-
gédmunkás munkakörre. Ta-
polcai telephellyel, azonnali
kezdéssel. Amit kínálunk: be-
jelentett, éves állás, kiemelt bé-
rezés, munkaruha. Érd.: HP-ig
7-16 óráig. Tel.: 06-30/249-
4699 _____________________________

Z-Szabó-Bau és Társa Kft. fel-
vételt hirdet szerkezetlakatos
állásra, Tapolcai telephellyel.
Amit kínálunk: bejelentett, éves
állás, kiemelt bérezés, munka-
ruha. Érd.: H-P-ig 7-16 óráig. Tel.:
06-30/249-4699 _____________________________

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítása.
Továbbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és ház-
lábazat tisztítása magasnyomá-
sú mosóval Tapolcán és környé-
kén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

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_____________________________

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 mester;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szü-
retig minden, ami szőlő, szőlőki-
vágás, telepítés. Valamint per-
metezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt területek
rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Csatornacsövek
nyomvonal keresése, javítása.
Kiszállási díj nélkül, garanciával.
Tel.: 06-20/9844-667 e-mail:
berci0621@gmail.com

Badacsonytomaj, Káptalantó-
ti úton 500 négyszögöl külterü-
leti, karbantartott szőlő eladó.
Érd.: 06-70/337-0859_____________________________

Hévíz határában - csendes, nyu-
godt helyen - 2 percre a fürdő-
től új építésű, 19-80 m2-es, te-
raszos, összkomfortos, föld-
szintes, inverteres hűtéssel-fű-
téssel felszerelt, kulcsrakész,
önálló helyrajzi számmal ren-
delkező igényesen kialakított la-
kás-apartmanok, parkosított,
zárt  lakóparki környezetben el-
adók. Legtöbb apartmanhoz 100-
250 m2 kert és terasz, valamint
saját parkoló is tartozik! Ár: 10-
28 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 _____________________________

Lesencetomajon 130 m2-es, 4
szobás, + étkezős, 2 fürdőszo-
bás, kétszintes családi ház 504
m2-es telken, garázzsal eladó.
Ár: 25,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Kisapátiban 3.092 m2,  belte-
rületi telek 25 % beépíthető-
séggel eladó gyönyörű, örök
kilátással a környező hegyekre.
Víz és csatorna a telken, villany
és gáz a közelben (kb.100 m).
Ár: 10,9 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-fű-
téssel felszerelt, kulcsrakész
önálló helyrajzi számmal ren-
delkező igényesen kialakított
lakás-apartmanok, zárt, lakó-
parki környezetben eladók. Leg-
több apartmanhoz 100-250 m2
kert és terasz, valamint saját
parkoló is tartozik!   Árak:  19
m2-es 10 M Ft, 23 m2-es 11 M
Ft (a kettő akár összenyitható!),
22 m2-es 10,5 M Ft, 25 m2-es
11,5 M Ft, (a kettő összenyit-
ható!) 33 m2-es 15,8 M Ft, 20
m2-es 10,5 M Ft, 24 m2-es 12,6
M Ft (a kettő összenyitható!) 60
m2-es 22 M Ft, 80 m2-es 28 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    _____________________________

Várvölgyön, nagyon szép he-
lyen 11 hektár, kiváló minőségű,
2002-ben telepített, fém tám-
rendszeres, nagyon jól termő
szőlőterület eladó. ( 7,5 ha olasz-
rizling, 3,5 ha szürkebarát) Ár:
59,5 M FT Tel: +36 70 376
7820

Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nya-
ralók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csapat,
tiszta, korrekt munka számlaké-
pesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

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 nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

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

_____________________________

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_____________________________

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

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 homlokzat
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_____________________________

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 mozga-
tás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen. T.: 06-30/812-
2155_____________________________
Homlokzati állvány bérbeadó.
Uitt: gépi földmunka. Tel.: 06-
70/430-5487

Gerincszerviz Masszázsműhely
Tapolca, Zrínyi u. 3. Komplex
mozgásszervi kezelések, izom-
lazító, regeneráló masszázs, arc-
és talpmasszázsok, méregtele-
nítő, immunerősítő masszázs.
Bejelentkezés: 06-20/592-0022_____________________________

Tibeti mézes masszázs + talp.
Ebben a vírusos időszakban
szükség van méregtelenítésre és
immunerősítésre. Csomagban a
kezelés kuponnal olcsóbb. Ér-
deklődni: 06-20/264-8634_____________________________

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

Eladó 1994-es évjáratú SEAT
IBIZA ideiglenesen forgalomból
kivonatva, motorikusan jó álla-
potban, lejárt műszakival. Ár:
25.000 Ft Érd.: 06-20/968-0290_____________________________

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

Ford Mondeo 2.0 TDCI jó álla-
potban, műhelyszavatossággal
eladó. Ár: 600.000 Ft Tel.: 06-
30/586-7717

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, folya-
matosan 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_____________________________

Kubota B6000-es, Kubota Zb
1200-as talajmaróval, 110 cm-
es Pannonia motoros kistraktor,
szalagfűrész élező automata,
gyári német, hegesztő-vágó
aparát, 380 V-os sterimov fel-
újítva eladó. Tel.: 06-20/232-
6506_____________________________
Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Nagy súlyú minőségi sertések
eladók őstermelőtől. Kb. 170-
220 kg között van a súlyuk.
Érd.: egész nap, 06-30/012-
3848_____________________________
140 kg-os hízók eladók. Érd.: 06-
30/426-7403_____________________________

Lakókocsi 4x2 m-es gyári alu-
mínium külső lemezes szige-
telt, telekre munkásmelegedő-
nek, Szentendrei gyártású eladó.
Tel.: 06-20/232-6506_____________________________

Szigligeten szőlő ingyen bér-
beadó 330 tőke szürkebarát és
70 tőke vörös szőlő. Tel.: 06-
70/570-5638

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Tapolcán a Berzsenyi utcában
magas földszinti, 54 m2-es, 2
szobás, erkélyes, bútorozott la-
kás kiadó. Érd.: 06-30/320-0407_____________________________

Fiatal pár 1 gyerekkel albérletet
keres, minimum 60 m2-t Tapol-
cán. Tel.: 06-30/433-3361  _____________________________

Tapolca központjában 2 szobás,
felújított, 1. emeleti lakás kiadó
hosszú távra. Bérleti díj: 85.000
Ft/hó Tel.: 06-20/915-6635

Tapolcán 20 m2-es Fő utcai üz-
lethelyiség hosszútávra kiadó.
Érd.: 06-30/514-4783_____________________________

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

10-20 m2 közötti üzlethelyiséget
keresünk a Fő téren hosszú táv-
ra. Tel.: 06-30/997-4388

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_____________________________

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_____________________________

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

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kame-
rás állapotfelmérés, csatorna-
építés, javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. 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_____________________________

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Sparheltet és 2 főzőlapos gáz-
tűzhelyt vennék. Tel.: 06-70/216-
8161_____________________________
Friss falusi tojás folyamatosan
kapható. Lesencetomaj, Kos-
suth L. u. 57. 06-30/3349-651,
tapolcai átvétel, 06-30/223-
9699_____________________________
Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinmoto-
ros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elekt-
romos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál
és bikázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funkciós fa-
ipari barkácsgép, elektromos új-
szerű láncfűrészek, kéthengeres
új kompresszorok, Gardena házi
vízmű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asz-
tali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, Wac-
ker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefú-
vó 15-25 KW, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és tég-
lavágó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sövény-
vágók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

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

Otthon végezhető bedolgozást
keresek műszaki végzettség-
gel. Érd.: 06-30/8963-007

Zeneoktatás! Gitár kezdőknek,
basszusgitár haladóknak. Ma-
gánórák profi zenésztől Ábra-
hámhegyen. Igény szerint ház-
hoz megyek. 4.000 Ft/óra Érd.:
06-70/384-9944 Kovács Bar-
nabás_____________________________
Közúti elsősegély tanfolyam,
kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2021. január 30., Szombat
8.00 Tapolca, Vajda J. u. 68. Tel.:
06-30/709-1959_____________________________

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Jelentkezni, beiratkoz-
ni az otthon végezhető online
tanfolyamokra telefonon 
(06-30/3136-427), emailben
(janos.palosi@gmail.com) le-
het. Tapolca, Glázer S. u. 5. 
Állami támogatás B. kat.:
25.000 Ft. Nytsz.: 19-0073-05
(VSM.E. 83,33 %, VSM.GY. 50
%, AKO: 116,78%, AKK:
243.600 Ft) 
www.palosiautosmotorosiskola.hu

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

52 éves, egyedülálló, magá-
nyos férfi komoly kapcsolatot
keres. Kalandorok kíméljenek.
Érd.: 06-20/968-0290

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN 

SZERDÁN 
17 ÓRAKOR

OKTATÁS



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./3.   2021. január 23.

, 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

50-90%-os kedvezmény

Tapolca Y-i Kínai Áruház, Berzsenyi u. 17.

legtöbb ruházati termékre.
Egyes pólók 500-1000,-Ft

Egyes cipők, csizmák
50%-os áron

AKCIÓ!

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
- 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

Teherautó szerelésben
jártas munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 06-30/939-4047,

email: martonintertrans05@gmail.com

Az IBD Quality Kft.
végzettséggel

munkatársakat keres
egy műszakos munkarendbe.

hegesztő és lakatos

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

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

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.

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

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

Az akció a készlet
erejéig érvényes.

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk január 25-tól január 31-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:

fokhagymás metéltleves, sertéspörkölt tarhonyával
karfiolleves, bakonyi sertéstokány galuskával

reszelttészta-leves, sóska/spenót mártás tükörtojással, sós burgonyával
hentesleves, máglyarakás

sárgaborsó-krémleves, gombával-sajttal töltött borda rizzsel
gombaleves, Holstein szelet petrezselymes burgonyával

csontleves finommetélttel, óvári sertésszelet rizzsel

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

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 01. 21 - 2021. 02. 03.

Sertés csontnélküli karaj

Sertéslapocka

Sertésoldalas

Pápai füstölt hátsó csülök

Pápai nyelves disznósajt

Pápai párizsi

Pápai májas

Pápai véres-májas hurka

Pápai sütőkolbász

1.250 Ft/kg

1.090 Ft/kg

1.250 Ft/kg

1.290 Ft/kg

1.290 Ft/kg

999 Ft/kg

1.190 Ft/kg

990 Ft/kg

1.590 Ft/kg

Fényképes önéletrajzokat
a horvath.jozsefne@befag.hu e-mail címre várjuk.

Érdeklődni a 06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

3 fő munkatársat keres.
gépkezelő munkakörbe

Asztalos végzettség és/vagy
faipari gépeken szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat
a horvath.jozsefne@befag.hu e-mail címre várjuk.

Érdeklődni a 06-30/268-9015 telefonszámon lehet.

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres 1 fő

2 műszakos munkarendbe.

szakképzett
villanyszerelőt

Vezérléstechnikában, gépek, berendezések, termelő sorok
villamos karbantartásában szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Jelentkezni lehet:
estmkft@strabag.comTel.: 06-87/535-220 vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég keres Monostorapátiba

egyműszakos munkarendbe

• FŐ VILLANYSZERELŐ-KARBANTARTÓT1
Feladatok:

Végzettség:

- villanyszerelési feladatok elvégzése
- általános villanyszerelési karbantartás
- készletfigyelés
- anyagigény rendszeres dokumentációja és leadása

- min. középfokú végzettség
- többéves tapasztalat és német nyelvismeret előnyt jelent

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

(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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

TRIGGERPONT TERÁPIA

Tel.: 06-30/369-0002

Nyak, hát, derék, csípő, vállöv
fájdalmak kezelése

Az izomfájdalmak, izomerő csökkenés, mozgásbeszű-
külés, kisugárzó fájdalmak hátterében gyakran állnak
a harántcsíkolt izmokban meglapuló feszültségek, az
ún. Trigger pontok. A kezelést követően a páciensek
azonnali fájdalom enyhülésről, a mozgások javulásáról
számolnak be, amely a feszült, görcsös izomzat lazulá-
sának köszönhető.

A kezeltek maximális biztonsága érdekében a kezelőhelyiség
levegője TSS technológiával sterilizált, amely technológia

a levegőben lévő vírusok, baktériumok 99,99%-át elpusztítja.

Tapolcai villamossági üzletbe

eladót keresünk.

Tel.: 06-30/438-2717

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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