
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./4.   2021. január 30.

, 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

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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!

GÉPKEZELŐ KÉPZÉS ÉS VIZSGA

TAPOLCÁN MÁRCIUSBAN.

• FÖLDMUNKA, RAKODÓ

ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐ

• EMELŐGÉPKEZELŐ

• TARGONCAVEZETŐ
Jelentkezés: 06-70/673-7375

E-001711/2017

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

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

8300 Tapolca, Petőfi u. 18. Tel.: 06-30/632-1569(a Stari mellett)

ÜTŐS AJÁNLAT!
Vásároljon most multifokális szemüveglencsét

30% kedvezménnyel, akár fényre sötétedő,
akár vékonyított kivitelben, és ajándékba adunk
egy pár egyfókuszú olvasó vagy távoli lencsét,

amely akár át is ruházható!
A részletekről érdeklődjön az üzletben!

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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.

Az IBD Quality Kft.
végzettséggel

munkatársakat keres
egy műszakos munkarendbe.

hegesztő és lakatos

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

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

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette
érdeklődését és szeretne egy folyamatosan
fejlődő,lendületes és rugalmas csapat
tagja lenni, küldje el önéletrajzát!

Az Ön kapcsolattartója:

Magyar Ágnes
Hr Koordinátor

06-87/511-036
career@dbw-hungary.hu

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló

azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással

•vízálló padlók
•padlószőnyegek

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk február 1-től február 7-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:

zöldségleves grízgombóccal, burgonyafőzelék fasírozottal
mediterrán zellerleves, paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával
zöldbableves, sertés sült párolt káposztával és pirított burgonyával

nyírségi gulyásleves, farsangi fánk házi baracklekvárral
paradicsomleves, rántott borda rizzsel

tejfölös burgonyaleves, hentes tokány
csontleves eperlevéllel, rántott sajt rizzsel, tartárral

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

FRISS TOJÁS AKCIÓ!
Február 1-7.

Lesencetomaj Kossuth út 57.
06 30 334 9651

40,-Ft helyett 30,-Ft-os db áron!
Fiatal tojótyúkok 1500,-Ft/db

Teherautó szerelésben
jártas munkatársat

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

email: martonintertrans05@gmail.com

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

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!

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet:

munkakörbe.
TAKARÍTÓNŐ

Feladata:
irodák és szociális helyiségek takarítása

részmunkaidőben napi 6 órában

TAPOLCA A Tapolca Vívóklub
tagfelvételt hirdet

alsó tagozatos
leányok és fiúk számára,

párbajtőr szakágban.
Helyszín: Csermák József Rendezvénycsarnok

Tapolca, Alkotmány u. 7.

Edzés időpontok: kedd és csütörtök 16:30-18:00

További információ:
06-70/3847-525

Gauland Zsófia
szakedző

Biztos, hogy gyermeke a vívás által küzdeni tudást, fegyelmet,

kitartást tanul, jó állóképességet és életre szóló élményeket szerezhet.

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.

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

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 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

BADACSONY, Park u. 1. (Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

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

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1.

Telefon:
87/414-644,

06-20/980-8059

ingyenes hetilap

Idén is
akciós hirdetési
lehetőségekkel
várjuk régi- és

új ügyveleinket!
Érdeklődni lehet
személyesen vagy

telefonon:



ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

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

LAKATOS, KŐMŰVES,
FESTŐ, GÉPKEZELŐ

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 280.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 400.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 235.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 290.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

Tapolca, Ipar út 6. | 87/709-765, 06-30/90-22-219

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartásunk: H-P: 08.30-16.30

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

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

Tel.:
06-30/438-2717

Tapolcai

villamossági

üzletbe

eladót

keresünk.

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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KIVÁLÓ MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁR6 6

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

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

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
Gyepükaján külterületén 1
szoba, konyha, műhely he-
lyiségekből álló lakóház kút-
tal, 3 fázisú árammal, 6176
m2-es gyümölcsössel, szán-
tófölddel eladó. Ir.ár: 7 mFt T.:
06-20/915-6635
Tapolca külterületi részén 66
m2-es lakóterületű, 2 szo-
bás, fürdőszobás lakóház mű-
hellyel, garázzsal eladó. Ir.ár:
21 mFt T.: 06-20/915-6635
Csobáncon balatoni panorá-
más, jó állapotú, kb. 50 m2-
es lakóterületű nappali+ét-
kező, konyha, hálószoba he-
lyiségekből álló hétvégi ház el-
adó 1800 m2-es telekterü-
lettel. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában rész-
ben felújított, panorámás, 2
szobás, 4. emeleti lakás el-
adó. Ir.ár: 15 mFt 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, szé-
les vevőkörrel a lehető leg-
jobb vevőt találja meg in-
gatla-nára, 3% közv.díjért.
www. badacsonyingatlan-
iroda.hu Tel.: 06-30/9477-
270 dr. Benda Ferencné_____________________________

Ausztriában élő és buda-
pesti ügyfeleimnek keresek
eladó ingatlanokat a Bala-
ton-felvidéken, tapolcai me-
dencében és a Badacsonyi
felvidéken. Hívjon bizalom-
mal, Czintos Krisztina Tel.:
06-20/354-8421, 
bccsinvest@gmail.com_____________________________

Eladná ingatlanát? Hívjon!
Akár azonnali készpénzfi-
zetés!  Meglévő és folya-
matosan bővülő vevőkörrel
rendelkező irodánk a leg-
gyorsabban eladja. 24 órán
belül felvesszük a kapcso-
latot Önnel. Tel: +36 70 376
7820_____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:
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Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok,
stáflik, szegélylécek, ajtók,
ablakok, folyamatosan kap-
hatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok,
lépcsőlapok gyártását. Ta-
polca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-
20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/9276-060, 
asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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

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

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

Takarmány kukorica- és
búza zsákolva illetve lucerna-
, széna- és szalma körbála
eladó Tapolcán. Szállítás
megoldható. Tel.: 06-30/900-
2711_____________________________

Vashulladék, roncsautó,
rossz számítógép (kivétel mo-
nitor) felvásárlás. Tel.: 06-
30/861-7256_____________________________

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

90-130 kg közötti sertések el-
adók Raposkán. Tel.: 06-
30/975-2443_____________________________

Háztartási és egyéb gépe-
it (mosógép, mosogatógép,
tűzhely, mikró, régi kályha
stb.) díjmentesen elszállí-
tom. Teherautóval lomtala-
nítást vállalok. Tel.: 06-
30/468-3852_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU
gérvágó-körfűrész átfordít-
ható asztallal, légkompresz-
szorok 4 L-től 100 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipa-
ri kivitelben is, benzinmoto-
ros és elektromos gyep-
szellőztetők, fúró- vésőkala-
pácsok, kétkezes vésőkala-
pács-bontókalapács 220V-
os új, ütvefúró, fúrógép, pro-
fi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-
,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes
köszörűk, dekopírfűrészek,
felsőgerendás vizes csem-
pevágók, állítható csőme-
netvágó, levegős szerszá-
mok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcske-
verők, hidraulikus tápegység
300 bar/380V, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektro-
mos csónakmotor, oxigén-
palackok, eladó. Szerszám-
gépek, kerti gépek szervize-
lése. Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018

Tapolcán a keleti városrész-
ben 3 szobás, 97,5 m2-es,
földszintes, nagyon jó álla-
potú, belülről teljesen felújí-
tott,tégla építésű, egyedi gáz-
fűtéses családi ház, 2 csalá-
di házas közös udvaros tel-
ken, saját 200 m2-es telekkel,
közös és önálló telekrésszel
nagyon kedvező áron eladó.
További 60 m2 tetőtér be-
építés lehetőség, pince és
egy 8 m2-es melléképület. Ár:
20,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________

Családi házakat és nyara-
lókat keresünk Tapolcán,
a tapolcai medencében, a
káli medence területén, a
balaton felvidék területén,
a balaton körül az északi  és
a déli parton egyaránt , va-
lamint Budapesten. Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással haté-
konyan, rövid időn belül
saját, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással. Hív-
jon, keressen!  Tel: +36 70
376 7820 _____________________________

Kisapátiban 3.092 m2,  bel-
területi telek 25 % beépíthe-
tőséggel eladó gyönyörű,
örök kilátással a környező
hegyekre. Víz és csatorna a
telken, villany és gáz a kö-
zelben (kb. 100 m).  Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Azonnali készpénz fizetés-
sel keresünk befektető és
üzleti, valamint magán vá-
sárló ügyfeleink részére el-
adó ingatlanokat: lakás-
okat, családi házakat, nya-
ralókat, pincéket és terü-
leteket. Tel: +36 70 376
7820    _____________________________

Tapolcán kiváló helyen 5430
m2 ipari terület körbekerítve,
nagyteljesítményű ipari áram-
mal eladó. Ár: 16,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolcán 60 m2-es, 2+1
félszobás, részben felújításra
szoruló, közös udvaros, össz-
komfortos, gázfűtéses csalá-
di ház, 230 m2-es telek-
résszel most nagyon kedve-
ző áron eladó. Ár: 7,99 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es
kétszintes ( + tetőtér ), akár
2 generációnak, panziónak
is alkalmas, 5 szoba + 2 nap-
palis, 2 konyhás, 3 fürdőszo-
bás, szigetelt, kiváló állapotú
családi ház nagy terasszal,
gyönyörű kilátással, teljes,
igényes berendezésével
együtt, 1011 m2 telekkel el-
adó. Ár: 92 M FT Tel: +36 70
376 7820    _____________________________

Tapolcán 3 szobás, 180 m2-
es egyszintes, felújított csa-
ládi ház,  további 100 m2 gaz-
dasági épület (  2 garázs, nyá-
ri konyha, tároló), 781 m2 tel-
ken, nagy, térkövezett ud-
varral a déli városrészben el-
adó. Ár: 34,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820

Keszthelyen a Festetics-kas-
tély közelében, családi házas
utcában 160 m2-es felújí-
tott, szigetelt, kiváló állapotú
3 szoba + 55 m2-es nappa-
lis-konyhás családi ház, to-
vábbi 88 m2-es önálló épü-
lettel, garázzsal, 604 m2 te-
lekkel eladó. Ár: 52,5 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a kertvárosban 160
m2-es,5 szobás, kétszintes
családi ház garázzsal, 419
m2 telek területtel, kerttel
eladó. Az alagsori garázs és
tárolók további 100 m2.  2
fürdőszoba, egyedi gáz cirkó,
gáz bojler, műanyag nyílá-
szárók, nagyon jó műszaki ál-
lapot. Ár: 39,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épüle-
tet, raktárt (eladót vagy ki-
adót), építési telket, zárt-
kertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg-
és Tapolca környékén, va-
lamint Balaton-felvidéken,
Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Köszö-
nettel, Bódis Péter Tel.: 06-
70/904-6110, e-mail: pe-
ter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapol-
ca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél)_____________________________

Eladó Örök balatoni panorá-
más 7.048 m2-es telek Ba-
latonederics külterületén. El-
érhető 1 % beépítéssel 3
szintes, szintenként 70 m2-es
gazdasági épület építhető rá.
Ár: 21,2 mFt Érdeklődni to-
vábbi információért: 06-
70/904-6110_____________________________

Eladó Tapolcán a volt Tégla-
gyárral szemben, a Mogyo-
rós-hegy lábánál, az országút
mellett 2.956 m2 terület. A
terület fele gyümölcsös. Érd.:
06-87/323-552-es számon
lehet._____________________________

Zalahalápon, központi he-
lyen iskola mellett 2 össz-
közműves különálló, de ösz-
sze is nyitható telek eladó.
Külön-külön, vagy egyben
is. 1951 m2 3,8 mFt, 2.805
m2 3,5 mFt Érd.: 06-70/744-
6079

Eladó UTOLSÓ 2 db felújított
lakások TAPOLCÁN (1 db
földszinti, és 1 db II. emeleti
(tetőtéri) a Dobó lakótele-
pen. 51 m2 (12,5 mFt-tól)-71
m2+kertkapcsolatosig (23,5
MFt-ig). Azonnali költözés-
sel. Érd.: 06-70/904-6110_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában,
III. emeleti (lift nincs) nappa-
li+2 szobás jó állapotú lakás.
Ir.ár: 17,5 mFt Érd.: 06-
70/904-6110_____________________________

Tapolcán belvárosi 95 m2-es,
galériázott, 2 szoba, össz-
komfortos lakás tetőtér-be-
építési lehetőséggel magán-
személytől eladó. Érd.: 06-
20/372-0400_____________________________

Eladó Tapolcán a Kazinczy tér
1-ben felújított, 2 szobás, VI.
emeleti lakás. Ir.ár: 15,8 mFt
Tel.: 06-70/410-9538 
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Egyedülálló fiatalember kia-
dó szobát keres fürdőszoba
használattal. Tel.: 06-70/501-
7051_____________________________

58 m2-es, 2,5 szobás felújí-
tott, bútorozott lakás gyere-
kes család részére is alkal-
mas, Y-ban kiadó. Tel.: 06-
30/415-2179_____________________________

Sürgősen albérletet keresek,
2 kamaszkorú lányommal és
egy kis hörcsöggel Tapolcán
és környékén. Érd.: 06-
20/366-7351_____________________________

50 m2-es összkomfortos la-
kás kiadó Tapolcán max. 2
felnőtt részére. Kisállat nem
hozható, víz, villanyórával
leválasztva, 1 havi kaució
szükséges. Biztos anyagi
háttérrel rendelkezők jelent-
kezzenek. Érd.: 06-30/321-
4149

Garázs kiadó Tapolcán a Kos-
suth u. 64. sz. alatt. Érd.: 06-
30/505-7911

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

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_____________________________

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 csõ-
törések mûszeres beméré-
se. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

GARÁZS

KIADÓ Festés–mázolás–hőszige-
telés–tapétázás, gipszkar-
tonozás, helyszíni felmérés,
árajánlat. Referenciák meg-
tekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta mun-
kavégzés.
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 ké-
szítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes
fák kivágása. 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_____________________________

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_____________________________

Homlokzati állvány bérbea-
dó. Uitt: gépi földmunka. Tel.:
06-70/430-5487

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!
Gáztűzhelyek beüzemelése,
javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű be-
rendezések javítása, vil-
lanyés gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrend-
szerek karbantartása. Szán-
tói László gázszerelő 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_____________________________

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 felújí-
tását vállalja építőipari Kft. au-
tentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt fö-
dém, tetőtér beépítés rátét-
gerendával 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_____________________________

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

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt te-
rületek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, zöld-
hulladék elszállítást, sitt hor-
dást és sziklakertek építését.
Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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 méter-
fa 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_____________________________

_____________________________

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 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_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes,
vagy részleges átalakítását,
felhajtását, szegését. A hét
minden napján rugalmas nyit-
va tartással. Tel.: 06-30/577-
4191_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, le-
meztetők szerelését, bádo-
gozást, teljes körű kőműves-
munkát vállalunk. Munkáink-
ra az állami támogatás igény-
be vehető. Tel.: 06-30/713-
0566_____________________________

Fakivágás! Veszélyes faki-
vágás, viharkár felszámolása,
veszélytelenítés, ledarabo-
lás, faápolás, középmagas,
magas épületeken való mun-
ka-végzés alpintechnikával.
Kardos Alpin.  Tel.: +36-
30/251-6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, 
web: kardosalpin.webnode.hu

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_____________________________

Gerincszerviz Masszázs-
műhely Tapolca, Zrínyi u. 3.
Komplex mozgásszervi ke-
zelések, izomlazító, regene-
ráló masszázs, arc- és talp-
masszázsok, méregtelenítő,
immunerősítő masszázs. Be-
jelentkezés: 06-20/592-0022_____________________________

Tibeti mézes masszázs +
talp. Ebben a vírusos idő-
szakban szükség van méreg-
telenítésre és immunerősí-
tésre. Csomagban a kezelés
kuponnal olcsóbb. Érdeklőd-
ni: 06-20/264-8634_____________________________

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

Víz - fűtés tervezés/kivitele-
zés, Épületgépészet megfi-
zethető áron. Veszprém - Ta-
polca - Jánosháza által be-
határolt terület. Nagy Kristóf
06 70 328 6515_____________________________

Nagycsaládos édesanya-
ként gyermekvigyázást és
bejárónői feladatokat, főzést,
takarítást vállalok. Érd.: 06-
30/373-5063_____________________________

Kutyaiskola-kutyakiképzés
Tapolcán. Hobbi kutyások,
akik szeretnek kutyáikkal
együtt mozogni, sportolni,
minőségi időt eltölteni. A fog-
lalkozások egyénileg és kis
csoportokban. Érd.: 06-
70/570-8029_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

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_____________________________

Ford Mondeo 2.0 TDCI jó ál-
lapotban, műhelyszavatos-
sággal eladó. Ár: 600.000 Ft
Tel.: 06-30/586-7717_____________________________

Fiat Ducato 2100 JTD 2,8
műszaki nélkül eladó. Tel.:
06-70/290-2372, 06-30/9000-
861

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

Vásárolnék csónakhelyet
Révfülöptől Szigligetig bár-
hol. Tel.: 06-30/284-1441

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó egy hibátlan 72-es
szerenelli olasz harmonika
újszerű állapotban. Ir.ár:
160.000 Ft. Tel.: 06-30/296-
0968_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari
porszívók, akkus porszívó,
benzin- és dízelmotoros agg-
regátorok, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró,
billenővályús hintafűrészek,
Elektra Beckum profi CO he-
gesztő, Bosch – ELU orrfű-
részek 220 V, elektromos
kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő
250mm, hómarók, vizesvá-
gók 200-350 mm, benzin-
motoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gya-
lugépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200
mm-es, inverteres hegesztők
új 140-160 A Avis, közpon-
ti fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sö-
vényvágók, kisméretű új-
szerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, eladó. Hi-
bás vagy használaton kívü-
li profi kisgépét beszámí-
tom! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

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

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű
tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva 
eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. T.: 06-30/520-
0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt
kapható, konyhakészen. Fe-
nyő széldeszka léces és szé-
les szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tű-
zifa (cser, tölgy, bükk, akác)
házhozszállítással és igény
szerint fatárolóba pakolás-
sal 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

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátira,
Nyirádra, Szigligetre helyi
újságkihordót keresünk.
Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059
munkaidőben

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

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

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 jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Kertépítéshez férfi munkae-
rőt keresek. Tel.: 06-70/7789-
456_____________________________

A Káli-medence Idősek Ott-
hona (8282, Mindszentkál-
la, Rákóczi u.16.) szakkép-
zettséggel  (szociális gondo-
zó és ápoló) rendelkező mun-
katársat vár szeretettel. To-
vábbi információ minden fel-
merülő kérdésben: Kis Tóth
Dia 06-87/478-170, vagy 06-
20/322-5595_____________________________

Gipszkartonozáshoz értő
szobafestőt felveszünk éves
állásra tapolcai telephellyel.
Tel.: 06-30/993-3953_____________________________

Kiemelkedő kereseti lehe-
tőség a Balaton északi part-
ján Keszthelyig: tapolcai hát-
térirodával. Irodanyitás Ta-
polcán az Open House kere-
tein belül. Ingatlan értékesí-
tő munkatársakat keresünk.
Az indulás első két hónap-
jában az iroda teljesítmény
alapján Jövedelmet bizto-
sít. Hívjon bizalommal, 
Czintos Krisztina 06-20/
354-8421, 
bccsinvest@gmail.com_____________________________

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_____________________________

Badacsonyi borászat jöve-
déki ügyintézőt keres. Ér-
deklődni a 06-30/868-1362-
es számon lehet. _____________________________

A Rompos Bt. Temetkezési
munkakörbe önmagára 
és munkájára igényes kol-
légát keres. Érd.: szemé-
lyesen, Tapolca Hősök te-
re 2._____________________________

Ábrahámhegyi élelmiszer-
üzletbe szakképzett vagy gya-
korlattal rendelkező munka-
társat keresünk. Tel.: 06-
30/560-9551_____________________________

Betonpumpára, mixerre te-
herautó sofőrt felveszünk.
Tel.: 06-30/2161-910_____________________________

Fürdőszoba burkolásra szak-
embert keresek. Ezen kívül
kerti munkára (ásás, tűzifa be-
hordása heti egy alkalom-
mal kisegítőt keresek). Kő-
vágóörs-Pálköve Tel.: 06-
20/246-1143

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

Kőművest azonnali kezdés-
sel felveszek, bejelentéssel
éves állásra. Tel.: 06-30/351-
0544_____________________________

Pultost keresek 2 műszakos
beosztásba. Érd.: 06-30/329-
3328_____________________________

Segítsünk egymáson! Ke-
reseti lehetőséget szeret-
nénk biztosítani a korona-
vírus által munkahelyét el-
vesztő valamint szabad-
idővel rendelkező dolgo-
zóknak, akik szívesen vál-
lalják természet közvet-
len közelében (fertőzés ki-
zárásával) Káptalantóti te-
rületén szőlőültetvények
metszését, majd további
kézimunkáit. Telefon: 06-
30/9473-306. Istvándy Fe-
renc, Istvándi és Társai
Kft.

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

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

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

Közúti elsősegély tanfolyam,
kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2021. január 30., Szom-
bat 8.00 Tapolca, Vajda J. u.
68. Tel.: 06-30/709-1959
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ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

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

LAKATOS, KŐMŰVES,
FESTŐ, GÉPKEZELŐ

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 280.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 400.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 235.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 290.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

Tapolca, Ipar út 6. | 87/709-765, 06-30/90-22-219

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartásunk: H-P: 08.30-16.30

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

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

Tel.:
06-30/438-2717

Tapolcai

villamossági

üzletbe

eladót

keresünk.

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

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
Gyepükaján külterületén 1
szoba, konyha, műhely he-
lyiségekből álló lakóház kút-
tal, 3 fázisú árammal, 6176
m2-es gyümölcsössel, szán-
tófölddel eladó. Ir.ár: 7 mFt T.:
06-20/915-6635
Tapolca külterületi részén 66
m2-es lakóterületű, 2 szo-
bás, fürdőszobás lakóház mű-
hellyel, garázzsal eladó. Ir.ár:
21 mFt T.: 06-20/915-6635
Csobáncon balatoni panorá-
más, jó állapotú, kb. 50 m2-
es lakóterületű nappali+ét-
kező, konyha, hálószoba he-
lyiségekből álló hétvégi ház el-
adó 1800 m2-es telekterü-
lettel. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában rész-
ben felújított, panorámás, 2
szobás, 4. emeleti lakás el-
adó. Ir.ár: 15 mFt 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, szé-
les vevőkörrel a lehető leg-
jobb vevőt találja meg in-
gatla-nára, 3% közv.díjért.
www. badacsonyingatlan-
iroda.hu Tel.: 06-30/9477-
270 dr. Benda Ferencné_____________________________

Ausztriában élő és buda-
pesti ügyfeleimnek keresek
eladó ingatlanokat a Bala-
ton-felvidéken, tapolcai me-
dencében és a Badacsonyi
felvidéken. Hívjon bizalom-
mal, Czintos Krisztina Tel.:
06-20/354-8421, 
bccsinvest@gmail.com_____________________________

Eladná ingatlanát? Hívjon!
Akár azonnali készpénzfi-
zetés!  Meglévő és folya-
matosan bővülő vevőkörrel
rendelkező irodánk a leg-
gyorsabban eladja. 24 órán
belül felvesszük a kapcso-
latot Önnel. Tel: +36 70 376
7820_____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:
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Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok,
stáflik, szegélylécek, ajtók,
ablakok, folyamatosan kap-
hatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok,
lépcsőlapok gyártását. Ta-
polca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-
20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/9276-060, 
asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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

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

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

Takarmány kukorica- és
búza zsákolva illetve lucerna-
, széna- és szalma körbála
eladó Tapolcán. Szállítás
megoldható. Tel.: 06-30/900-
2711_____________________________

Vashulladék, roncsautó,
rossz számítógép (kivétel mo-
nitor) felvásárlás. Tel.: 06-
30/861-7256_____________________________

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

90-130 kg közötti sertések el-
adók Raposkán. Tel.: 06-
30/975-2443_____________________________

Háztartási és egyéb gépe-
it (mosógép, mosogatógép,
tűzhely, mikró, régi kályha
stb.) díjmentesen elszállí-
tom. Teherautóval lomtala-
nítást vállalok. Tel.: 06-
30/468-3852_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU
gérvágó-körfűrész átfordít-
ható asztallal, légkompresz-
szorok 4 L-től 100 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipa-
ri kivitelben is, benzinmoto-
ros és elektromos gyep-
szellőztetők, fúró- vésőkala-
pácsok, kétkezes vésőkala-
pács-bontókalapács 220V-
os új, ütvefúró, fúrógép, pro-
fi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-
,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes
köszörűk, dekopírfűrészek,
felsőgerendás vizes csem-
pevágók, állítható csőme-
netvágó, levegős szerszá-
mok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcske-
verők, hidraulikus tápegység
300 bar/380V, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektro-
mos csónakmotor, oxigén-
palackok, eladó. Szerszám-
gépek, kerti gépek szervize-
lése. Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018

Tapolcán a keleti városrész-
ben 3 szobás, 97,5 m2-es,
földszintes, nagyon jó álla-
potú, belülről teljesen felújí-
tott,tégla építésű, egyedi gáz-
fűtéses családi ház, 2 csalá-
di házas közös udvaros tel-
ken, saját 200 m2-es telekkel,
közös és önálló telekrésszel
nagyon kedvező áron eladó.
További 60 m2 tetőtér be-
építés lehetőség, pince és
egy 8 m2-es melléképület. Ár:
20,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________

Családi házakat és nyara-
lókat keresünk Tapolcán,
a tapolcai medencében, a
káli medence területén, a
balaton felvidék területén,
a balaton körül az északi  és
a déli parton egyaránt , va-
lamint Budapesten. Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással haté-
konyan, rövid időn belül
saját, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással. Hív-
jon, keressen!  Tel: +36 70
376 7820 _____________________________

Kisapátiban 3.092 m2,  bel-
területi telek 25 % beépíthe-
tőséggel eladó gyönyörű,
örök kilátással a környező
hegyekre. Víz és csatorna a
telken, villany és gáz a kö-
zelben (kb. 100 m).  Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Azonnali készpénz fizetés-
sel keresünk befektető és
üzleti, valamint magán vá-
sárló ügyfeleink részére el-
adó ingatlanokat: lakás-
okat, családi házakat, nya-
ralókat, pincéket és terü-
leteket. Tel: +36 70 376
7820    _____________________________

Tapolcán kiváló helyen 5430
m2 ipari terület körbekerítve,
nagyteljesítményű ipari áram-
mal eladó. Ár: 16,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolcán 60 m2-es, 2+1
félszobás, részben felújításra
szoruló, közös udvaros, össz-
komfortos, gázfűtéses csalá-
di ház, 230 m2-es telek-
résszel most nagyon kedve-
ző áron eladó. Ár: 7,99 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es
kétszintes ( + tetőtér ), akár
2 generációnak, panziónak
is alkalmas, 5 szoba + 2 nap-
palis, 2 konyhás, 3 fürdőszo-
bás, szigetelt, kiváló állapotú
családi ház nagy terasszal,
gyönyörű kilátással, teljes,
igényes berendezésével
együtt, 1011 m2 telekkel el-
adó. Ár: 92 M FT Tel: +36 70
376 7820    _____________________________

Tapolcán 3 szobás, 180 m2-
es egyszintes, felújított csa-
ládi ház,  további 100 m2 gaz-
dasági épület (  2 garázs, nyá-
ri konyha, tároló), 781 m2 tel-
ken, nagy, térkövezett ud-
varral a déli városrészben el-
adó. Ár: 34,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820

Keszthelyen a Festetics-kas-
tély közelében, családi házas
utcában 160 m2-es felújí-
tott, szigetelt, kiváló állapotú
3 szoba + 55 m2-es nappa-
lis-konyhás családi ház, to-
vábbi 88 m2-es önálló épü-
lettel, garázzsal, 604 m2 te-
lekkel eladó. Ár: 52,5 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a kertvárosban 160
m2-es,5 szobás, kétszintes
családi ház garázzsal, 419
m2 telek területtel, kerttel
eladó. Az alagsori garázs és
tárolók további 100 m2.  2
fürdőszoba, egyedi gáz cirkó,
gáz bojler, műanyag nyílá-
szárók, nagyon jó műszaki ál-
lapot. Ár: 39,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épüle-
tet, raktárt (eladót vagy ki-
adót), építési telket, zárt-
kertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg-
és Tapolca környékén, va-
lamint Balaton-felvidéken,
Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Köszö-
nettel, Bódis Péter Tel.: 06-
70/904-6110, e-mail: pe-
ter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapol-
ca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél)_____________________________

Eladó Örök balatoni panorá-
más 7.048 m2-es telek Ba-
latonederics külterületén. El-
érhető 1 % beépítéssel 3
szintes, szintenként 70 m2-es
gazdasági épület építhető rá.
Ár: 21,2 mFt Érdeklődni to-
vábbi információért: 06-
70/904-6110_____________________________

Eladó Tapolcán a volt Tégla-
gyárral szemben, a Mogyo-
rós-hegy lábánál, az országút
mellett 2.956 m2 terület. A
terület fele gyümölcsös. Érd.:
06-87/323-552-es számon
lehet._____________________________

Zalahalápon, központi he-
lyen iskola mellett 2 össz-
közműves különálló, de ösz-
sze is nyitható telek eladó.
Külön-külön, vagy egyben
is. 1951 m2 3,8 mFt, 2.805
m2 3,5 mFt Érd.: 06-70/744-
6079

Eladó UTOLSÓ 2 db felújított
lakások TAPOLCÁN (1 db
földszinti, és 1 db II. emeleti
(tetőtéri) a Dobó lakótele-
pen. 51 m2 (12,5 mFt-tól)-71
m2+kertkapcsolatosig (23,5
MFt-ig). Azonnali költözés-
sel. Érd.: 06-70/904-6110_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában,
III. emeleti (lift nincs) nappa-
li+2 szobás jó állapotú lakás.
Ir.ár: 17,5 mFt Érd.: 06-
70/904-6110_____________________________

Tapolcán belvárosi 95 m2-es,
galériázott, 2 szoba, össz-
komfortos lakás tetőtér-be-
építési lehetőséggel magán-
személytől eladó. Érd.: 06-
20/372-0400_____________________________

Eladó Tapolcán a Kazinczy tér
1-ben felújított, 2 szobás, VI.
emeleti lakás. Ir.ár: 15,8 mFt
Tel.: 06-70/410-9538 
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Egyedülálló fiatalember kia-
dó szobát keres fürdőszoba
használattal. Tel.: 06-70/501-
7051_____________________________

58 m2-es, 2,5 szobás felújí-
tott, bútorozott lakás gyere-
kes család részére is alkal-
mas, Y-ban kiadó. Tel.: 06-
30/415-2179_____________________________

Sürgősen albérletet keresek,
2 kamaszkorú lányommal és
egy kis hörcsöggel Tapolcán
és környékén. Érd.: 06-
20/366-7351_____________________________

50 m2-es összkomfortos la-
kás kiadó Tapolcán max. 2
felnőtt részére. Kisállat nem
hozható, víz, villanyórával
leválasztva, 1 havi kaució
szükséges. Biztos anyagi
háttérrel rendelkezők jelent-
kezzenek. Érd.: 06-30/321-
4149

Garázs kiadó Tapolcán a Kos-
suth u. 64. sz. alatt. Érd.: 06-
30/505-7911

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

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_____________________________

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 csõ-
törések mûszeres beméré-
se. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

GARÁZS

KIADÓ Festés–mázolás–hőszige-
telés–tapétázás, gipszkar-
tonozás, helyszíni felmérés,
árajánlat. Referenciák meg-
tekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta mun-
kavégzés.
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 ké-
szítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes
fák kivágása. 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_____________________________

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_____________________________

Homlokzati állvány bérbea-
dó. Uitt: gépi földmunka. Tel.:
06-70/430-5487

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!
Gáztűzhelyek beüzemelése,
javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű be-
rendezések javítása, vil-
lanyés gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrend-
szerek karbantartása. Szán-
tói László gázszerelő 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_____________________________

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 felújí-
tását vállalja építőipari Kft. au-
tentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt fö-
dém, tetőtér beépítés rátét-
gerendával 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_____________________________

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

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt te-
rületek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, zöld-
hulladék elszállítást, sitt hor-
dást és sziklakertek építését.
Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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 méter-
fa 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_____________________________

_____________________________

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 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_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes,
vagy részleges átalakítását,
felhajtását, szegését. A hét
minden napján rugalmas nyit-
va tartással. Tel.: 06-30/577-
4191_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, le-
meztetők szerelését, bádo-
gozást, teljes körű kőműves-
munkát vállalunk. Munkáink-
ra az állami támogatás igény-
be vehető. Tel.: 06-30/713-
0566_____________________________

Fakivágás! Veszélyes faki-
vágás, viharkár felszámolása,
veszélytelenítés, ledarabo-
lás, faápolás, középmagas,
magas épületeken való mun-
ka-végzés alpintechnikával.
Kardos Alpin.  Tel.: +36-
30/251-6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, 
web: kardosalpin.webnode.hu

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_____________________________

Gerincszerviz Masszázs-
műhely Tapolca, Zrínyi u. 3.
Komplex mozgásszervi ke-
zelések, izomlazító, regene-
ráló masszázs, arc- és talp-
masszázsok, méregtelenítő,
immunerősítő masszázs. Be-
jelentkezés: 06-20/592-0022_____________________________

Tibeti mézes masszázs +
talp. Ebben a vírusos idő-
szakban szükség van méreg-
telenítésre és immunerősí-
tésre. Csomagban a kezelés
kuponnal olcsóbb. Érdeklőd-
ni: 06-20/264-8634_____________________________

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

Víz - fűtés tervezés/kivitele-
zés, Épületgépészet megfi-
zethető áron. Veszprém - Ta-
polca - Jánosháza által be-
határolt terület. Nagy Kristóf
06 70 328 6515_____________________________

Nagycsaládos édesanya-
ként gyermekvigyázást és
bejárónői feladatokat, főzést,
takarítást vállalok. Érd.: 06-
30/373-5063_____________________________

Kutyaiskola-kutyakiképzés
Tapolcán. Hobbi kutyások,
akik szeretnek kutyáikkal
együtt mozogni, sportolni,
minőségi időt eltölteni. A fog-
lalkozások egyénileg és kis
csoportokban. Érd.: 06-
70/570-8029_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

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_____________________________

Ford Mondeo 2.0 TDCI jó ál-
lapotban, műhelyszavatos-
sággal eladó. Ár: 600.000 Ft
Tel.: 06-30/586-7717_____________________________

Fiat Ducato 2100 JTD 2,8
műszaki nélkül eladó. Tel.:
06-70/290-2372, 06-30/9000-
861

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

Vásárolnék csónakhelyet
Révfülöptől Szigligetig bár-
hol. Tel.: 06-30/284-1441

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó egy hibátlan 72-es
szerenelli olasz harmonika
újszerű állapotban. Ir.ár:
160.000 Ft. Tel.: 06-30/296-
0968_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari
porszívók, akkus porszívó,
benzin- és dízelmotoros agg-
regátorok, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró,
billenővályús hintafűrészek,
Elektra Beckum profi CO he-
gesztő, Bosch – ELU orrfű-
részek 220 V, elektromos
kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő
250mm, hómarók, vizesvá-
gók 200-350 mm, benzin-
motoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gya-
lugépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200
mm-es, inverteres hegesztők
új 140-160 A Avis, közpon-
ti fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sö-
vényvágók, kisméretű új-
szerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, eladó. Hi-
bás vagy használaton kívü-
li profi kisgépét beszámí-
tom! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

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

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű
tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva 
eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. T.: 06-30/520-
0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt
kapható, konyhakészen. Fe-
nyő széldeszka léces és szé-
les szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tű-
zifa (cser, tölgy, bükk, akác)
házhozszállítással és igény
szerint fatárolóba pakolás-
sal 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

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátira,
Nyirádra, Szigligetre helyi
újságkihordót keresünk.
Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059
munkaidőben

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

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

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 jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Kertépítéshez férfi munkae-
rőt keresek. Tel.: 06-70/7789-
456_____________________________

A Káli-medence Idősek Ott-
hona (8282, Mindszentkál-
la, Rákóczi u.16.) szakkép-
zettséggel  (szociális gondo-
zó és ápoló) rendelkező mun-
katársat vár szeretettel. To-
vábbi információ minden fel-
merülő kérdésben: Kis Tóth
Dia 06-87/478-170, vagy 06-
20/322-5595_____________________________

Gipszkartonozáshoz értő
szobafestőt felveszünk éves
állásra tapolcai telephellyel.
Tel.: 06-30/993-3953_____________________________

Kiemelkedő kereseti lehe-
tőség a Balaton északi part-
ján Keszthelyig: tapolcai hát-
térirodával. Irodanyitás Ta-
polcán az Open House kere-
tein belül. Ingatlan értékesí-
tő munkatársakat keresünk.
Az indulás első két hónap-
jában az iroda teljesítmény
alapján Jövedelmet bizto-
sít. Hívjon bizalommal, 
Czintos Krisztina 06-20/
354-8421, 
bccsinvest@gmail.com_____________________________

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_____________________________

Badacsonyi borászat jöve-
déki ügyintézőt keres. Ér-
deklődni a 06-30/868-1362-
es számon lehet. _____________________________

A Rompos Bt. Temetkezési
munkakörbe önmagára 
és munkájára igényes kol-
légát keres. Érd.: szemé-
lyesen, Tapolca Hősök te-
re 2._____________________________

Ábrahámhegyi élelmiszer-
üzletbe szakképzett vagy gya-
korlattal rendelkező munka-
társat keresünk. Tel.: 06-
30/560-9551_____________________________

Betonpumpára, mixerre te-
herautó sofőrt felveszünk.
Tel.: 06-30/2161-910_____________________________

Fürdőszoba burkolásra szak-
embert keresek. Ezen kívül
kerti munkára (ásás, tűzifa be-
hordása heti egy alkalom-
mal kisegítőt keresek). Kő-
vágóörs-Pálköve Tel.: 06-
20/246-1143

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

Kőművest azonnali kezdés-
sel felveszek, bejelentéssel
éves állásra. Tel.: 06-30/351-
0544_____________________________

Pultost keresek 2 műszakos
beosztásba. Érd.: 06-30/329-
3328_____________________________

Segítsünk egymáson! Ke-
reseti lehetőséget szeret-
nénk biztosítani a korona-
vírus által munkahelyét el-
vesztő valamint szabad-
idővel rendelkező dolgo-
zóknak, akik szívesen vál-
lalják természet közvet-
len közelében (fertőzés ki-
zárásával) Káptalantóti te-
rületén szőlőültetvények
metszését, majd további
kézimunkáit. Telefon: 06-
30/9473-306. Istvándy Fe-
renc, Istvándi és Társai
Kft.

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

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

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

Közúti elsősegély tanfolyam,
kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2021. január 30., Szom-
bat 8.00 Tapolca, Vajda J. u.
68. Tel.: 06-30/709-1959

LAPZÁRTA 
MINDEN 

SZERDÁN 
17 ÓRAKOR
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Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
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, 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

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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!

GÉPKEZELŐ KÉPZÉS ÉS VIZSGA

TAPOLCÁN MÁRCIUSBAN.

• FÖLDMUNKA, RAKODÓ

ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐ

• EMELŐGÉPKEZELŐ

• TARGONCAVEZETŐ
Jelentkezés: 06-70/673-7375

E-001711/2017

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

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

8300 Tapolca, Petőfi u. 18. Tel.: 06-30/632-1569(a Stari mellett)

ÜTŐS AJÁNLAT!
Vásároljon most multifokális szemüveglencsét

30% kedvezménnyel, akár fényre sötétedő,
akár vékonyított kivitelben, és ajándékba adunk
egy pár egyfókuszú olvasó vagy távoli lencsét,

amely akár át is ruházható!
A részletekről érdeklődjön az üzletben!

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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.

Az IBD Quality Kft.
végzettséggel

munkatársakat keres
egy műszakos munkarendbe.

hegesztő és lakatos

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

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

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette
érdeklődését és szeretne egy folyamatosan
fejlődő,lendületes és rugalmas csapat
tagja lenni, küldje el önéletrajzát!

Az Ön kapcsolattartója:

Magyar Ágnes
Hr Koordinátor

06-87/511-036
career@dbw-hungary.hu

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló

azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással

•vízálló padlók
•padlószőnyegek

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk február 1-től február 7-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:

zöldségleves grízgombóccal, burgonyafőzelék fasírozottal
mediterrán zellerleves, paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával
zöldbableves, sertés sült párolt káposztával és pirított burgonyával

nyírségi gulyásleves, farsangi fánk házi baracklekvárral
paradicsomleves, rántott borda rizzsel

tejfölös burgonyaleves, hentes tokány
csontleves eperlevéllel, rántott sajt rizzsel, tartárral

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

FRISS TOJÁS AKCIÓ!
Február 1-7.

Lesencetomaj Kossuth út 57.
06 30 334 9651

40,-Ft helyett 30,-Ft-os db áron!
Fiatal tojótyúkok 1500,-Ft/db

Teherautó szerelésben
jártas munkatársat

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

email: martonintertrans05@gmail.com

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

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!

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet:

munkakörbe.
TAKARÍTÓNŐ

Feladata:
irodák és szociális helyiségek takarítása

részmunkaidőben napi 6 órában

TAPOLCA A Tapolca Vívóklub
tagfelvételt hirdet

alsó tagozatos
leányok és fiúk számára,

párbajtőr szakágban.
Helyszín: Csermák József Rendezvénycsarnok

Tapolca, Alkotmány u. 7.

Edzés időpontok: kedd és csütörtök 16:30-18:00

További információ:
06-70/3847-525

Gauland Zsófia
szakedző

Biztos, hogy gyermeke a vívás által küzdeni tudást, fegyelmet,

kitartást tanul, jó állóképességet és életre szóló élményeket szerezhet.

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.

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

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 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

BADACSONY, Park u. 1. (Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

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

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1.

Telefon:
87/414-644,

06-20/980-8059

ingyenes hetilap

Idén is
akciós hirdetési
lehetőségekkel
várjuk régi- és

új ügyveleinket!
Érdeklődni lehet
személyesen vagy

telefonon:


	ujs01
	ujs02
	ujs03
	ujs04

