
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./5.   2021. február 6.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

GÉPKEZELŐ KÉPZÉS ÉS VIZSGA

TAPOLCÁN 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

Jelentkezni kizárólag önéletrajz megküldésével van lehetőség, e-mail cím:
gyongyver.petervari@rockwool.com. Érdeklődni a 87/512-113 telefonszámon lehet.

Műszakvezető

A ROCKWOOL Hungary Kft. a ROCKWOOL vállaltcsoport tagja, amely a világ vezető
kőzetgyapot szigetelőanyag gyártója. A ROCKWOOL célja, hogy olyan vállalattá

váljon, amely hozzájárul ahhoz, hogy a termékeivel hőszigetelt épületek
alacsonyabb energiafelhasználással üzemelhessenek, továbbá megoldást

nyújtsanak a hangszigetelés és a tűzvédelem területén is.

Tapolcai székhelyünkre, megszakítás nélküli munkarendbe keresünk munkatársat
az alábbi pozícióba:

Olyan munkatárssal szeretnénk együtt dolgozni, aki:

Képes átlátni a termelési folyamat egészét, valamint a folyamat egyes részeinek
az összefüggéseit.

Előrelátóan cselekvő, felelősségteljes, önmagáért és csapatáért felelősséget vállaló
vezető.

Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik, mivel napi szinten
kezeli a Microsoft Office alkalmazásokat és a Gyártási rendszert.

Szerzett már tapasztalatot folyamatok koordinálásában és emberek vezetésében.

Képes motiválni és irányítani az embereket – és tud is különbséget tenni, mikor
melyikre van szükség, hogy mozgásba lendüljenek a dolgok.

Feladatai:
• műszakjában a dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése

(~17 fős csapat)
• a termelési folyamatokban ismerje és tartsa be a folyamat tervekben leírtakat,

végrehajtásukat szakmai, műszaki tudásával segítse
• a gyártási rendszerben kiadott feladatsor teljesítése mellett, fordítson időt a végzett

munka ellenőrzésére, annak dokumentálására, a balesetveszélyek megszűntetésére
• kötelessége a gyártással kapcsolatos akadályok elhárítása, bejelentése, a takarékos

termelő szemlélet
• egyéb adminisztratív feladatok végzése (különösen ideértve a jelenléti ívek és

szabadság engedélyek vezetését)
• együttműködik és kapcsolatot tart a kapcsolódó területekkel

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

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.

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.

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

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk február 8-tól február 14-ig:

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

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

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:
Szombat:

Vasárnap:

rántottleves, lencsefőzelék fasírozottal
cukorborsóleves, gombapaprikás galuskával

karalábéleves, bolognai spagetti
tárkonyos ragu, mákosguba

francia hagymaleves, rántott borda rizzsel
karfiolleves, csirkepaprikás galuskával

csontleves finommetélttel, Párizsi csirkemell rizibizi

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres munkatársakat
azonnali kezdéssel az alábbi pozíciókra:

(gyakorlattal rendelkező)

CSOMAGLESZEDŐ / GÉPKEZELŐ /
GÉPBEÁLLÍTÓ / GÉPLAKATOS /

VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799 vagy +36-30/599-9867
számon.

H U N G A R Y K F T.

Amit kínálunk:

Előny:

Elvárások:

- versenyképes fizetés - béren felüli juttatások
- utazási támogatás - hosszú távú munkaviszony egy biztos

alapokon álló vállalatnál - karrier építési lehetőség
- targoncavezetői jogosítvány - PLC ismeretek

- gyártási területen szerzett tapasztalat
- 3 műszakos munkarend vállalása - pontos, precíz munkavégzés

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 02. 04 - 2021. 02. 17.

Sertés csontnélküli karaj

Sertéslapocka

Sertés császárvég

Pápai sertés vödrös zsír

- 5 kg

- 2 kg

- 0,5 kg csomagolt

Pápai disznósajt (gyomorban)

Pápai májas

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai Vadász felvágott

Pápai Zala felvágott

1.250 Ft/kg

1.090 Ft/kg

760 Ft/kg

599 Ft/kg

2.995 Ft/db

1.198 Ft/db

299 Ft/db

1.250 Ft/kg

1.150 Ft/kg

1.990 Ft/kg

1.590 Ft/kg

1.350 Ft/kg

Kollégákat keresünk!
Cégcsoportunk keresi magabiztos számítógépes ismere-
tekkel rendelkező, kiváló kommunikációs képességű kollé-
gáját, pozícióra. Feladata a meglévő
partnerekkel való kapcsolattartás, új partnerek felkutatása
élőállat-felvásárlás céljából. A jelentkezéshez feltétel a B
kategóriás jogosítvány megléte és a magabiztos gépjármű-
vezetési tapasztalat.

Keresünk továbbá kollégát tapolcai telephelyre
munkakörre, megbízható, jó munkabírású, szor-

galmas kolléga személyében. Építőipari tapasztalat előnyt
jelent.

Valamint (JCB 8035 ZTS típusú
mini kotrógépre) keresünk megbízható, precíz munkatársat.

Ha magadra ismertél, akkor várjuk fényképes önéletrajzo-
dat, motivációs leveleddel együtt az iroda@taurustrade.hu
e-mail címre.

üzletkötő-teleplátogató

gondnok-
karbantartó

kisgépkezelői munkakörbe

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

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.

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

VALENTIN NAPI AKCIÓ a
SZABADULÓSZOBÁBAN

2021. február 12-14-ig minden játékra
3000 Ft kedvezményt adunk.
Előzetes bejelentkezés szükséges.

30/403-6690  20/215-3072
www.exitroomtapolca.hu

Ügyfeleink Balaton-felvidéki
ingatlanokat keresnek!

Ügyfeleink Balaton-felvidéki
ingatlanokat keresnek!

Érdeklődni
06-70/427-3571
Érdeklődni

06-70/427-3571

ELADNÁ INGATLANÁT?

Kérem hívjon bizalommal!

Baja Best Ingatlaniroda

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

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

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

EUTR azonosító: AA5811791

16.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

kft.nyomda
Tapolca,

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

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

HIFU kezelés 150.000 Ft helyett 75.000 Ft
OxygeneO kezelés 35.000 Ft helyett 25.000 Ft

Lézeres mezoterápia 35.000 Ft helyett 25.000 Ft
Mikro tűs mezoterápia 40.000 Ft helyett 30.000 Ft

Derma pen Rádiófrekvenciával 28.000 Ft helyett 18.800Ft

Új nyitvatartásom: Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8.00-14.00
11.00-18.00
Szünnap
11.00-18.00
8.00-16.00
9.00-12.00

Minden termék 5%kedvezménnyel kapható
Valentin napig!

VALENTIN NAPI AKCIÓ A GRÁCIÁBAN!
FEBRUÁR 14-IG AKÁR AJÁNDÉKUTALVÁNY

FORMÁJÁBAN IS!

Kovács Ágnes Gyöngyvér

Várok Szeretettel Mindenkit!

Kozmetikus Mester

+36-30/318-1984
Tapolca, Deák F. u. 9-11.

www.gracia-beauty-center.hu

(a Borudvar bejáratánál
balra az emeleten, Katedra mellett).



(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

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.

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

6

6

6

6

KIVÁLÓ MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁR6 6

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

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

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet

személyesen vagy telefonon.

kft.nyomda
ingyenes hetilap

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő
és Értekbecslő Iroda Ta-
polca,  Ady E. u. 18. A lph.
fsz. 4. Régi Postaudvar
Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-
15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-
os közvetítési jutalékkal
foglalkozom 24 éves gya-
korlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingat-
lanközvetítő
Bács-hegyen felújítható Pa-
norámás hétvégi ház 35 m2-
es, boltíves pincével, 3330
m2- telekterülettel eladó.
Ir.ár: 13 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
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
Csobáncon balatoni pano-
rámás, jó állapotú, kb. 50
m2-es lakóterületű nappa-
li+étkező, konyha, hálószo-
ba helyiségekből álló hétvégi
ház eladó 1800 m2-es te-
lekterülettel. 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,
széles vevőkörrel a le-
hető legjobb vevőt ta-
lálja meg ingatlanára, 
3% közv.díjért. www. 
badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr.
Benda Ferencné_____________________________

Eladó családi házat, la-
kást, nyaralót, gazdasági
épületet, raktárt (eladót
vagy kiadót), építési tel-
ket, zártkertet, külterü-
letet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügyfeleim ré-
szére Sümeg- és Tapolca
környékén, valamint Ba-
laton-felvidéken, Káli-me-
dencében, Művészetek
Völgyében, Keszthely-Ti-
hany között. Köszönettel,
Bódis Péter Tel.: 06-
70/904-6110, e-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda
Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky
u. 5 (Piac térnél)_____________________________

Hegyesd határában, főút
mellett 2,2 ha szántó bér-
beadó. Érd.: 06-87/412-809

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Nagy súlyú minőségi ser-
tések eladók őstermelőtől.
Kb. 170-220 kg között van a
súlyuk. Érd.: egész nap, 06-
30/012-3848_____________________________

Szigligeten szőlő ingyen
bérbeadó 330 tőke szürke-
barát és 70 tőke vörös sző-
lő. Tel.: 06-70/570-5638_____________________________

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

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_____________________________
Fahasító gépek álló és fek-
vő 4 – 25 T, dobkasza 60
cm-es önjáró, ipari fém-
vágó 350 mm öntvényhá-
zas szekrényes 220/380V,
kúpos kuglihasító hintafű-
résszel kombinált 380V új-
szerű, gyümölcs- és ágda-
rálók , villanymotorok
220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -
Oleo Mac -Echo háti per-
metezők, Maruyama sla-
gos permetező, lombszí-
vó-fúvó gépek, benzinmo-
toros és elektromos sö-
vényvágók, Honda és
Briggs motoros kapálógé-
pek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros
és elektromos hordozható
vízszivattyúk, akkutöltők 6-
12-24 V-os normál és bi-
kázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funk-
ciós faipari barkácsgép,
elektromos újszerű láncfű-
részek, kéthengeres új
kompresszorok, Gardena
házi vízmű, mobil klíma,
5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgász-
csónaknak eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
Honda fűnyírótraktor motor
9 LE, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó),
térkő porszívó, asztali és
állványos fúrógépek 220/
380V, páraelszívó gép ned-
ves helyiségekhez elázott
falakhoz 220V, benzinmo-
toros önjáró lombszívó 75
cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú új-
szerű, Wacker benzinmo-
toros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, faeszterga
1000 mm, 2 késes vágó-
pult fűnyírótraktorhoz, Ya-
maha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és tég-
lavágó fűrész, hordozható
ipari ventillátor 220 V, ak-
kus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és
benzinmotoros fűszegély
vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás
megoldható! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
Kukorica eladó. Tel.: 06-
20/560-2759

Eladó Örök balatoni pano-
rámás 7.048 m2-es telek
Balatonederics külterüle-
tén. Elérhető 1 % beépí-
téssel 3 szintes, szinten-
ként 70 m2-es gazdasági
épület építhető rá. Ár: 21,2
mFt Érdeklődni további in-
formációért: 06-70/904-
6110_____________________________
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_____________________________
Keresünk családi háza-
kat, lakásokat, építési
telkeket, nyaralókat, pin-
céket, zártkerti ingatla-
nokat, szőlőket és terü-
leteket. Ingatlanok véte-
le, eladása teljes körű le-
bonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, bel-
ső ügyfélkörnek történő
kiajánlással is. Hívjon,
24 órán belül felvesszük
a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolca környékén, Balato-
nedericsen, Várvölgyön, Be-
cehegyen, Balatongyörökön
keresek eladó telkeket, nya-
raló, családi házat. Érd.: 06-
30/2937-988_____________________________

Tapolca kistérség. Eladó
Zalahalápon egy 3 szoba,
nappali, konyha étkezős csa-
ládi ház újszerű állapotban.
800 m2-es parkosított kert
dupla garázs, nyári kony-
ha. Ir.ár: 39.900 eFt Érd.: 06-
30/630-3831, 06-20/578-
6662 Akár tapolcai lakás-
beszámítással is. _____________________________

Tapolca-kertváros legszebb
részén 2 szobás családi ház
nagy boros-pincével, pad-
lással, garázzsal, nagy kert-
tel eladó. Bejárat 2 utca fe-
lől is lehetséges. (Sarok
épület).  Tel.: +36-20-949-
2165._____________________________

Eladó 50 m2-es, teljesen fel-
újított, téliesített nyaraló
200 m2 telekkel Balatontól
500 m-re, Badacsonylábdi-
hegyen. Tel.: 06-20/262-
1729_____________________________
Vennék Tapolcán kis kertes
házat csendes utcában. Jó
állapot, garázs előny. Tel.:
06-20/262-1729_____________________________

Tapolcán a Móricz Zsig-
mond utcában családi ház
eladó. Kocsi beálló és par-
kosított udvarral. Érd.: 06-
30/959-2106_____________________________

Tapolca központi részén
95 m2-es családi ház jelle-
gű, földszintes, gázkon-
vektoros fűtésű, polgári
építésű 2 szoba, összkom-
fortos lakás tulajdonostól
eladó. Ugyanekkora mé-
retben a tetőtér beépíthető,
mert a lakásból lépcső ve-
zet fel. A vásárláshoz min-
denféle állami támogatás
igénybe vehető. (CSOK,
felújítás, bővítési támoga-
tás, stb.) Tehermentes, egy
hónapon belül költözhető.
Ir.ár: 15.499.000 forint. Tel.:
06-20/3720-400

Ingatlan eladás, ingatlan
vétel prémium szolgálta-
tással. Tel.: +36 70 376
7820

Eladó UTOLSÓ 2 db felújított
lakások TAPOLCÁN (1 db
földszinti, és 1 db II. emele-
ti (tetőtéri) a Dobó lakótele-
pen. 51 m2 (12,5 mFt-tól)-
71 m2+kertkapcsolatosig
(23,5 MFt-ig). Azonnali köl-
tözéssel. Érd.: 06-70/904-
6110_____________________________
Eladó Tapolca belvárosá-
ban, III. emeleti (lift nincs)
nappali+2 szobás jó álla-
potú lakás. Ir.ár: 17,5 mFt
Érd.: 06-70/904-6110_____________________________

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

Eladó első emeleti, erkélyes,
55 m2-es felúított lakás a
Dobó lakótelepen. (Iskola,
óvoda, bolt, posta, busz-
megálló a közelben) Tel.:
06-30/223-1226

Egyedülálló fiatalember ki-
adó szobát keres fürdőszo-
ba használattal. Tel.: 06-
70/501-7051_____________________________

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 je-
lentkezzenek. Érd.: 06-
30/321-4149_____________________________

Sürgősen kiadó családi
házat keresek hosszabb
távra Tapolcán, vagy von-
záskörzetében 2 kicsi kutya
van. Érd.: 06-70/592-9469,
e-mail: 
rozelangyal@gmail.com_____________________________

Tapolcán bútorozott lakás
kiadó füst és kisállat men-
tes. 3 havi kaució szüksé-
ges. Tel.: 06-30/232-4250_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utca
8/B szám alatt 25 m2-es új
állapotú, frissen festett, te-
tőtéri, bútorozatlan lakás
megbízható, nem dohányzó,
leinformálható bérlőnek (1
fő) liftes társasházban mi-
nimum 1 évre kiadó. Rezsi
fogyasztás alapján külön fi-
zetendő, háziállattal nem
költözhető. Érdeklődni mun-
kanapokon 9-16 óráig a
30/815-26-07-es telefon-
számon lehet._____________________________

Tapolca központjában 1
egész+2 fél szobás, 2. eme-
leti erkélyes lakás kiadó
március 1-től. Bérleti díj:
80 eFt/hó. 2 havi kaució
szükséges. Tel.: 06-20/915-
6635

Garázs kiadó Tapolcán a
Munkácsy utcában a Pelion
felett hosszútávra. Tel.: 06-
30/256-1116

10-20 m2 közötti üzlethe-
lyiséget keresünk a Fő téren
hosszú távra. Tel.: 06-
30/997-4388

KIADÓ

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

LAKÁS AC1Bdg

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 vál-
lalok gyors határidővel,
kedvező áron Tapolcán és
környékén. 06-30/956-
7005_____________________________
Kőműves vállalja: családi
házak, nyaralók külső-bel-
ső átalakítását, teljeskörű
ügyintézéssel, generálkivi-
telben. Tel.: 06-70/391-
8147_____________________________
Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást vállalok. Ingyenes
felmérés, rövid határidő.
Tel.: 06-20/236-5361_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka
Barnabás 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 Lesenceist-
vánd_____________________________
Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, homlokzatfestés.
Tel.: 06-30/6615-093 Szabó
Norbert_____________________________

Költöztetést vállalok ra-
kodással és egyéb áru-
szállítást. Tel.: 06-20/946-
9678_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
NON-STOP. Duguláselhárí-
tás, kamerás állapotfel-
mérés, csatornaépítés, ja-
vítás és csõtörések mûsze-
res bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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, iro-
dák, rendelők, áruházak,
iskolák, óvodák, nyaralók
és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott
csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. 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_____________________________
Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatré-
szek, autóalkatrészek meg-
rendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-
7667

SZOLGÁLTATÁS Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, búto-
rok gyártása, beszerelése,
asztalosmunkák elvégzése.
T.: 06-30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri ár-
nyékolók beépítése, javítá-
sa, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém,
fa tégla, kő, műkő felületek
pl.: járművek, pótkocsik, al-
vázak, kerítések, falak, pin-
cék, sírkövek, nyílászárók,
parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ács-állványozással kap-
csolatos munkát vállalunk,
új-régi tetőszerkezetek, kiü-
lők, garázsok, előtetők, fél-
tetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-
1461_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-
régi tetők készítése, javítá-
sa, bádogozás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás.
Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, át-
alakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Szobafestés, mázolás,
gipszkarton szerelés, kültéri
homlokzat felújítás, hõszi-
getelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. In-
gyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes
körű házfelújítás, burkolás,
betonozás, vakolás, keríté-
sek, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése,
bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag moz-
gatás. Megbízható tiszta
munka 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! Bú-
tor házhozszállítás, költöz-
tetés rakodással, ajtótól
ajtóig szállítjuk és igény
szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvi-
tel, takarítás! Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék
javítás! Gázkészülékek ja-
vítása, vízkőtelenítés, gáz-
készülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálá-
sa, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia.
Energetikai, műszaki biz-
tonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakos-
sági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-
904_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás
utáni felületkezelése, kerítés,
térkő és házlábazat tisztítá-
sa magasnyomású mosóval
Tapolcán és környékén. Var-
ga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

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

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivi-
telben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyha-
pultok, kerítés fedkövek ké-
szítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakem-
bertől. Szilasi Sándor kőfa-
ragó mester; Tapolca, Hon-
véd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Épületbontást, teljeskörű
felújítást, építést, árufuva-
rozást, költöztetést, lomok
elhordását vállalom. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
70/279-9040_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk
több éves tapasztalattal,
metszéstől – szüretig min-
den, ami szőlő, szőlőkivá-
gás, telepítés. Valamint
permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbe-
tételét, veszélyes fák kivá-
gását, zöldhulladék elszál-
lítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyara-
lók és panziók éves kar-
bantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható mun-
ka, számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Takarítást, idős és gyer-
mekfelügyeletet vállalok
gyakorlattal és referenciával
rendelkezem. Érd.: 06-70-
636-7264

Fuvarozás, belföldi és kül-
földi árufuvarozás. Építő-
anyag szállítás, költözte-
tés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, gará-
zsok teljeskörű lomtalaní-
tása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt:
kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építé-
se, felújítás és festés. Hív-
jon bizalommal, megbízha-
tó munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfű-
tes-duguláselhárítás, javí-
tás-karbantartás-új rendsze-
rek kiépítése. Balogh Zsolt. 
E-mail: balogh.zsolt0910@ 
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-
027_____________________________
Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javí-
tása. Bojlerek vízkőmente-
sítése, wc-wc tartály javí-
tás, csapok-csaptelepek
cseréje, gáztűzhelyek át-
alakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773
E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák tel-
jes, vagy részleges átalakí-
tását, felhajtását, szegését.
A hét minden napján rugal-
mas nyitva tartással. Tel.:
06-30/577-4191_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, le-
meztetők szerelését, bádo-
gozást, teljes körű kőmű-
vesmunkát vállalunk. Mun-
káinkra az állami támogatás
igénybe vehető. Tel.: 06-
30/713-0566_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fa-
kivágás, viharkár felszá-
molása, veszélytelenítés,
ledarabolás, faápolás, kö-
zépmagas, magas épüle-
teken való munka-végzés
alpintechnikával. Kardos
Alpin.  Tel.: +36-30/251-
6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, 
web: 
kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Favágás (gallyazás, visz-
szavágás, kivágás, dara-
bolás) ágdarálás, zöldhul-
ladék elszállítás, tuják for-
mázása, sövényvágás, bo-
zótirtás, fűkaszálás, fűny-
írás. Számlaképes, meg-
bízható munka. Kiss B. Tel.:
06-70/330-4272_____________________________

Gerincszerviz Masszázs-
műhely Tapolca, Zrínyi u.
3. Komplex mozgásszervi
kezelések, izomlazító, rege-
neráló masszázs, arc- és
talpmasszázsok, méregte-
lenítő, immunerősítő masz-
százs. Bejelentkezés: 06-
20/592-0022_____________________________

Víz - fűtés tervezés/kivite-
lezés, Épületgépészet meg-
fizethető áron. Veszprém -
Tapolca - Jánosháza által be-
határolt terület. Nagy Kristóf
06 70 328 6515

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

Kőműves munkákat, belső
átalakítást, falazást, vako-
lást, betonozást, térköve-
zést, ill. járólapozást, csem-
pézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron. Csempézést, járóla-
pozást és burkolatjavítást,
stb. Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

Villanyszerelés, lakóépü-
letek, nyaralók hálózat fel-
újítása, vezeték és szerel-
vények cseréje, új hálózat ki-
építése. www.nagy-vill.hu
Tel.: +36-20/425-4468_____________________________

Sportmasszázs, frissítő
masszázs, sportegyesület-
nél szerzett évtizedes ta-
pasztalat. Kérésre házhoz
megyek, hogy otthonában
is igénybe vehesse a szol-
gáltatást! Tel.: 06-70/292-
4233_____________________________
Kőműves és burkolómun-
kákat vállalunk! Ui.: cse-
répkályhák, kandallók épí-
tése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, veze-
tékekre hajló ágak levágása,
alpintechnikai módszerrel.
Bozótirtás. Horváth Sándor
kertész, fakitermelő. T.: 06-
70/229-6598_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhe-
tő! Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka
20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Nissan Micra 1,4, 2000.
12. havi, májusig műszaki-
val (alufelni, vonóhorog, klí-
ma, központi zár) hölgy tu-
lajdonostól 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_____________________________

Citroën Xantia 2.1 TD jó ál-
lapotban, több mint 1 év mű-
szakival eladó. Tel.: 06-
20/232-6506

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

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

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Elektromos kerékpárok, io
elektromos robogó, Sachs
30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, benzin és dízel ol-
dalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda mo-
toros Bomag lapvibrátorok
75-100 kg, Vibromax 1300
dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/
380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek,
Echo egykezes profi mo-
torfűrész, Fein fémvágó fű-
rész új, légpuska, Honda
aggregátorok 2-6,5 KW/
220V, hordozható kismé-
retű áramfejlesztők, állvá-
nyos vizes köszörű átmérő
300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden
más, amire önnek szüksé-
ge lehet, érdeklődjön! Hi-
bás kisgép akkuk javítása
cellacserével! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
Kubota B6000-es, Kubota
Zb1200-as talajmaróval,
110 cm-es Pannonia mo-
toros kistraktor, szalagfű-
rész élező automata, gyári
nemet, hegesztő-vágóapa-
rát, 380 V-os sterimov fel-
újítva eladó. Tel.: 06-
20/232-6506_____________________________

Lakókocsi 4x2 m-es gyári
alumínium külső lemezes
szigetelt, telekre munkás-
melegedőnek, Szentendrei
gyártású eladó. Tel.: 06-
20/232-6506_____________________________

Újszerű állapotban lévő fran-
ciaágy 160x200 cm-es el-
adó. Tel.: 06-30/518-9171_____________________________

Eladó 150 l-es zweigelt vö-
rösbor és 150 l fehérbor.
Érd.: 06-30/421-8470_____________________________

Automata mosógép abla-
kos és felültöltős, mikró
fehér-saválló, AEG-BOSCH
porszívó kitűnő állapotban
eladó. Érd.: 06-30/405-
4552_____________________________
Kordonoszlopnak használt
vasúti talpfa kiszedés fejébe
elvihető 50 db. Ugyanitt
100 db DVD film ingyen
egyben elvihető. Tel.: 06-
87/411-659, 06-20/519-
8142_____________________________
Hagyatékból maradt búto-
rok ingyen elvihetők. Tel.:
06-30/8338-508_____________________________

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

_____________________________

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

TŰZIFA )

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 szőlőtám-
ra és- karóra megrende-
lést felveszek. 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 kor-
rektséget! T.: 06-30/604-
2395_____________________________
Tűzifa kapható! Cser száraz
méterfa erdei m3, akác szá-
raz 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 ter-
jesztésére Monostorapá-
tira, Nyirádra, Szigligetre
helyi újságkihordót kere-
sünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidő-
ben_____________________________
Festésben, szigetelésben
jártas kollégát keresünk. Be-
jelentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Kertépítéshez férfi munka-
erőt keresek. Tel.: 06-
70/7789-456_____________________________

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
gyakorlattal rendelkező mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-
30/560-9551_____________________________

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

Kőművest azonnali kezdés-
sel felveszek, bejelentéssel
éves állásra. Tel.: 06-30/351-
0544_____________________________
Dabosi EBT. erdészeti mun-
kában jártas traktoros mun-
katársat keres. Feltételek:
mezőgazdasági vontató jo-
gosítvány, B- kategóriás jo-
gosítvány. Előny: motorfű-
rész kezelői jogosítvány,
esetleg nehézgép kezelői jo-
gosítvány, erdészeti daru
kezelésében jártasság. Hosz-
szú távú munkalehetőség,
kiemelt bérezés. Jelentkezés
a 06/30/749-9002 telefon-
számon._____________________________

Tapolcai porfestő üzem
munkájára igényes kollégát
keres. Érd.: 06-20/519-2141

ÁLLÁS -,

Vakolás, alap betonozás,
nyílászárók kialakítására,
vegyes kőműves munkák
végzésére rész vagy generál
kivitelezőt keresek. Kápta-
lanfa, Szűcs József - 06-
20/777-90-31_____________________________

Kőműves és segédmun-
kás kollégákat keresünk
1998 óta sikeresen műkö-
dő vállalkozásunkba Tapol-
ca és környékéről kisebb
alapozási és egyéb felada-
tokra B kategóriás jogo-
sítvánnyal éves állásra.
Amit kínálunk: versenyké-
pes jövedelem, munkaruha,
munkába járás támogatá-
sa, évi kétszeri leállás, sza-
badság terhére. Évi két-
szeri béren kívüli juttatás.
Érd.: 06-20/316-0445_____________________________

Tapolcára a Caramell ká-
vézóba márciusi kezdéssel
fagylaltárust és pultost il-
letve felszolgáló hölgyet
éves állásra felveszünk. Érd.:
06-30/959-2106_____________________________

Népi lakóépület tetőszer-
kezetének és födémének ki-
vitelezésére vállalkozót ke-
resek Sümeg-Devecser tér-
ségében. Szűcs József Tel.:
06-20/777-9031._____________________________

Kiemelt területekre keres-
sük leendő kollégánkat, nagy
előny ingatlanértékesítő vég-
zettség, múlt beli tapaszta-
lat. Nagyon magas jövede-
lemszint. Azonnali kezdéssel.
Új indulót is szívesen lá-
tunk, ha megfelel a köve-
telményeknek, professzio-
nális képzés és mentori tá-
mogatással. Káli medence,
Tapolcai medence és Sümeg
régió. Érd.:06-20/354-8421,
jobsinfo21@gmail.com

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

Kutyaiskola-kutyakiképzés.
Hobbikutyások, akik szeret-
nek kutyáikkal együtt mo-
zogni, sportolni, az AGILITY
sportot elsajátítani, gyako-
rolni, akár versenyszinten is.
Jelentkezés: 06-70/570-8029

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA. Jelentkezni, be-
iratkozni az otthon végezhető
online tanfolyamokra tele-
fonon (06-30/3136-427),
emailben (janos.palosi@
gmail.com) lehet. Tapolca,
Glázer S. u. 5. Állami támo-
gatás B. kat.: 25.000 Ft.
Nytsz.: 19-0073-05 (VSM.E.

83,33 %, VSM.GY. 50 %,
AKO: 116,78%, AKK:
243.600 Ft) www.palosi-
autosmotorosiskola.hu

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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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

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.

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

6

6

6

6

KIVÁLÓ MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁR6 6

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

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

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet

személyesen vagy telefonon.

kft.nyomda
ingyenes hetilap

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő
és Értekbecslő Iroda Ta-
polca,  Ady E. u. 18. A lph.
fsz. 4. Régi Postaudvar
Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-
15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-
os közvetítési jutalékkal
foglalkozom 24 éves gya-
korlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingat-
lanközvetítő
Bács-hegyen felújítható Pa-
norámás hétvégi ház 35 m2-
es, boltíves pincével, 3330
m2- telekterülettel eladó.
Ir.ár: 13 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
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
Csobáncon balatoni pano-
rámás, jó állapotú, kb. 50
m2-es lakóterületű nappa-
li+étkező, konyha, hálószo-
ba helyiségekből álló hétvégi
ház eladó 1800 m2-es te-
lekterülettel. 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,
széles vevőkörrel a le-
hető legjobb vevőt ta-
lálja meg ingatlanára, 
3% közv.díjért. www. 
badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr.
Benda Ferencné_____________________________

Eladó családi házat, la-
kást, nyaralót, gazdasági
épületet, raktárt (eladót
vagy kiadót), építési tel-
ket, zártkertet, külterü-
letet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügyfeleim ré-
szére Sümeg- és Tapolca
környékén, valamint Ba-
laton-felvidéken, Káli-me-
dencében, Művészetek
Völgyében, Keszthely-Ti-
hany között. Köszönettel,
Bódis Péter Tel.: 06-
70/904-6110, e-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda
Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky
u. 5 (Piac térnél)_____________________________

Hegyesd határában, főút
mellett 2,2 ha szántó bér-
beadó. Érd.: 06-87/412-809

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Nagy súlyú minőségi ser-
tések eladók őstermelőtől.
Kb. 170-220 kg között van a
súlyuk. Érd.: egész nap, 06-
30/012-3848_____________________________

Szigligeten szőlő ingyen
bérbeadó 330 tőke szürke-
barát és 70 tőke vörös sző-
lő. Tel.: 06-70/570-5638_____________________________

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

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_____________________________
Fahasító gépek álló és fek-
vő 4 – 25 T, dobkasza 60
cm-es önjáró, ipari fém-
vágó 350 mm öntvényhá-
zas szekrényes 220/380V,
kúpos kuglihasító hintafű-
résszel kombinált 380V új-
szerű, gyümölcs- és ágda-
rálók , villanymotorok
220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -
Oleo Mac -Echo háti per-
metezők, Maruyama sla-
gos permetező, lombszí-
vó-fúvó gépek, benzinmo-
toros és elektromos sö-
vényvágók, Honda és
Briggs motoros kapálógé-
pek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros
és elektromos hordozható
vízszivattyúk, akkutöltők 6-
12-24 V-os normál és bi-
kázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funk-
ciós faipari barkácsgép,
elektromos újszerű láncfű-
részek, kéthengeres új
kompresszorok, Gardena
házi vízmű, mobil klíma,
5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgász-
csónaknak eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
Honda fűnyírótraktor motor
9 LE, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó),
térkő porszívó, asztali és
állványos fúrógépek 220/
380V, páraelszívó gép ned-
ves helyiségekhez elázott
falakhoz 220V, benzinmo-
toros önjáró lombszívó 75
cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú új-
szerű, Wacker benzinmo-
toros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, faeszterga
1000 mm, 2 késes vágó-
pult fűnyírótraktorhoz, Ya-
maha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és tég-
lavágó fűrész, hordozható
ipari ventillátor 220 V, ak-
kus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és
benzinmotoros fűszegély
vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás
megoldható! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
Kukorica eladó. Tel.: 06-
20/560-2759

Eladó Örök balatoni pano-
rámás 7.048 m2-es telek
Balatonederics külterüle-
tén. Elérhető 1 % beépí-
téssel 3 szintes, szinten-
ként 70 m2-es gazdasági
épület építhető rá. Ár: 21,2
mFt Érdeklődni további in-
formációért: 06-70/904-
6110_____________________________
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_____________________________
Keresünk családi háza-
kat, lakásokat, építési
telkeket, nyaralókat, pin-
céket, zártkerti ingatla-
nokat, szőlőket és terü-
leteket. Ingatlanok véte-
le, eladása teljes körű le-
bonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, bel-
ső ügyfélkörnek történő
kiajánlással is. Hívjon,
24 órán belül felvesszük
a kapcsolatot Önnel! Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolca környékén, Balato-
nedericsen, Várvölgyön, Be-
cehegyen, Balatongyörökön
keresek eladó telkeket, nya-
raló, családi házat. Érd.: 06-
30/2937-988_____________________________

Tapolca kistérség. Eladó
Zalahalápon egy 3 szoba,
nappali, konyha étkezős csa-
ládi ház újszerű állapotban.
800 m2-es parkosított kert
dupla garázs, nyári kony-
ha. Ir.ár: 39.900 eFt Érd.: 06-
30/630-3831, 06-20/578-
6662 Akár tapolcai lakás-
beszámítással is. _____________________________

Tapolca-kertváros legszebb
részén 2 szobás családi ház
nagy boros-pincével, pad-
lással, garázzsal, nagy kert-
tel eladó. Bejárat 2 utca fe-
lől is lehetséges. (Sarok
épület).  Tel.: +36-20-949-
2165._____________________________

Eladó 50 m2-es, teljesen fel-
újított, téliesített nyaraló
200 m2 telekkel Balatontól
500 m-re, Badacsonylábdi-
hegyen. Tel.: 06-20/262-
1729_____________________________
Vennék Tapolcán kis kertes
házat csendes utcában. Jó
állapot, garázs előny. Tel.:
06-20/262-1729_____________________________

Tapolcán a Móricz Zsig-
mond utcában családi ház
eladó. Kocsi beálló és par-
kosított udvarral. Érd.: 06-
30/959-2106_____________________________

Tapolca központi részén
95 m2-es családi ház jelle-
gű, földszintes, gázkon-
vektoros fűtésű, polgári
építésű 2 szoba, összkom-
fortos lakás tulajdonostól
eladó. Ugyanekkora mé-
retben a tetőtér beépíthető,
mert a lakásból lépcső ve-
zet fel. A vásárláshoz min-
denféle állami támogatás
igénybe vehető. (CSOK,
felújítás, bővítési támoga-
tás, stb.) Tehermentes, egy
hónapon belül költözhető.
Ir.ár: 15.499.000 forint. Tel.:
06-20/3720-400

Ingatlan eladás, ingatlan
vétel prémium szolgálta-
tással. Tel.: +36 70 376
7820

Eladó UTOLSÓ 2 db felújított
lakások TAPOLCÁN (1 db
földszinti, és 1 db II. emele-
ti (tetőtéri) a Dobó lakótele-
pen. 51 m2 (12,5 mFt-tól)-
71 m2+kertkapcsolatosig
(23,5 MFt-ig). Azonnali köl-
tözéssel. Érd.: 06-70/904-
6110_____________________________
Eladó Tapolca belvárosá-
ban, III. emeleti (lift nincs)
nappali+2 szobás jó álla-
potú lakás. Ir.ár: 17,5 mFt
Érd.: 06-70/904-6110_____________________________

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

Eladó első emeleti, erkélyes,
55 m2-es felúított lakás a
Dobó lakótelepen. (Iskola,
óvoda, bolt, posta, busz-
megálló a közelben) Tel.:
06-30/223-1226

Egyedülálló fiatalember ki-
adó szobát keres fürdőszo-
ba használattal. Tel.: 06-
70/501-7051_____________________________

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 je-
lentkezzenek. Érd.: 06-
30/321-4149_____________________________

Sürgősen kiadó családi
házat keresek hosszabb
távra Tapolcán, vagy von-
záskörzetében 2 kicsi kutya
van. Érd.: 06-70/592-9469,
e-mail: 
rozelangyal@gmail.com_____________________________

Tapolcán bútorozott lakás
kiadó füst és kisállat men-
tes. 3 havi kaució szüksé-
ges. Tel.: 06-30/232-4250_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utca
8/B szám alatt 25 m2-es új
állapotú, frissen festett, te-
tőtéri, bútorozatlan lakás
megbízható, nem dohányzó,
leinformálható bérlőnek (1
fő) liftes társasházban mi-
nimum 1 évre kiadó. Rezsi
fogyasztás alapján külön fi-
zetendő, háziállattal nem
költözhető. Érdeklődni mun-
kanapokon 9-16 óráig a
30/815-26-07-es telefon-
számon lehet._____________________________

Tapolca központjában 1
egész+2 fél szobás, 2. eme-
leti erkélyes lakás kiadó
március 1-től. Bérleti díj:
80 eFt/hó. 2 havi kaució
szükséges. Tel.: 06-20/915-
6635

Garázs kiadó Tapolcán a
Munkácsy utcában a Pelion
felett hosszútávra. Tel.: 06-
30/256-1116

10-20 m2 közötti üzlethe-
lyiséget keresünk a Fő téren
hosszú távra. Tel.: 06-
30/997-4388

KIADÓ

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

LAKÁS AC1Bdg

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 vál-
lalok gyors határidővel,
kedvező áron Tapolcán és
környékén. 06-30/956-
7005_____________________________
Kőműves vállalja: családi
házak, nyaralók külső-bel-
ső átalakítását, teljeskörű
ügyintézéssel, generálkivi-
telben. Tel.: 06-70/391-
8147_____________________________
Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást vállalok. Ingyenes
felmérés, rövid határidő.
Tel.: 06-20/236-5361_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka
Barnabás 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 Lesenceist-
vánd_____________________________
Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, homlokzatfestés.
Tel.: 06-30/6615-093 Szabó
Norbert_____________________________

Költöztetést vállalok ra-
kodással és egyéb áru-
szállítást. Tel.: 06-20/946-
9678_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
NON-STOP. Duguláselhárí-
tás, kamerás állapotfel-
mérés, csatornaépítés, ja-
vítás és csõtörések mûsze-
res bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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, iro-
dák, rendelők, áruházak,
iskolák, óvodák, nyaralók
és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott
csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. 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_____________________________
Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatré-
szek, autóalkatrészek meg-
rendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-
7667

SZOLGÁLTATÁS Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, búto-
rok gyártása, beszerelése,
asztalosmunkák elvégzése.
T.: 06-30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri ár-
nyékolók beépítése, javítá-
sa, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém,
fa tégla, kő, műkő felületek
pl.: járművek, pótkocsik, al-
vázak, kerítések, falak, pin-
cék, sírkövek, nyílászárók,
parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ács-állványozással kap-
csolatos munkát vállalunk,
új-régi tetőszerkezetek, kiü-
lők, garázsok, előtetők, fél-
tetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-
1461_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-
régi tetők készítése, javítá-
sa, bádogozás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás.
Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, át-
alakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Szobafestés, mázolás,
gipszkarton szerelés, kültéri
homlokzat felújítás, hõszi-
getelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. In-
gyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes
körű házfelújítás, burkolás,
betonozás, vakolás, keríté-
sek, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése,
bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag moz-
gatás. Megbízható tiszta
munka 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! Bú-
tor házhozszállítás, költöz-
tetés rakodással, ajtótól
ajtóig szállítjuk és igény
szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvi-
tel, takarítás! Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék
javítás! Gázkészülékek ja-
vítása, vízkőtelenítés, gáz-
készülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálá-
sa, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia.
Energetikai, műszaki biz-
tonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakos-
sági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-
904_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás
utáni felületkezelése, kerítés,
térkő és házlábazat tisztítá-
sa magasnyomású mosóval
Tapolcán és környékén. Var-
ga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

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

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivi-
telben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyha-
pultok, kerítés fedkövek ké-
szítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakem-
bertől. Szilasi Sándor kőfa-
ragó mester; Tapolca, Hon-
véd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Épületbontást, teljeskörű
felújítást, építést, árufuva-
rozást, költöztetést, lomok
elhordását vállalom. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
70/279-9040_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk
több éves tapasztalattal,
metszéstől – szüretig min-
den, ami szőlő, szőlőkivá-
gás, telepítés. Valamint
permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbe-
tételét, veszélyes fák kivá-
gását, zöldhulladék elszál-
lítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyara-
lók és panziók éves kar-
bantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható mun-
ka, számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Takarítást, idős és gyer-
mekfelügyeletet vállalok
gyakorlattal és referenciával
rendelkezem. Érd.: 06-70-
636-7264

Fuvarozás, belföldi és kül-
földi árufuvarozás. Építő-
anyag szállítás, költözte-
tés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, gará-
zsok teljeskörű lomtalaní-
tása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt:
kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építé-
se, felújítás és festés. Hív-
jon bizalommal, megbízha-
tó munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfű-
tes-duguláselhárítás, javí-
tás-karbantartás-új rendsze-
rek kiépítése. Balogh Zsolt. 
E-mail: balogh.zsolt0910@ 
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-
027_____________________________
Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javí-
tása. Bojlerek vízkőmente-
sítése, wc-wc tartály javí-
tás, csapok-csaptelepek
cseréje, gáztűzhelyek át-
alakítása (földgáz - PB) stb.
Mobil: +36-30/309-6773
E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák tel-
jes, vagy részleges átalakí-
tását, felhajtását, szegését.
A hét minden napján rugal-
mas nyitva tartással. Tel.:
06-30/577-4191_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, le-
meztetők szerelését, bádo-
gozást, teljes körű kőmű-
vesmunkát vállalunk. Mun-
káinkra az állami támogatás
igénybe vehető. Tel.: 06-
30/713-0566_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fa-
kivágás, viharkár felszá-
molása, veszélytelenítés,
ledarabolás, faápolás, kö-
zépmagas, magas épüle-
teken való munka-végzés
alpintechnikával. Kardos
Alpin.  Tel.: +36-30/251-
6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, 
web: 
kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Favágás (gallyazás, visz-
szavágás, kivágás, dara-
bolás) ágdarálás, zöldhul-
ladék elszállítás, tuják for-
mázása, sövényvágás, bo-
zótirtás, fűkaszálás, fűny-
írás. Számlaképes, meg-
bízható munka. Kiss B. Tel.:
06-70/330-4272_____________________________

Gerincszerviz Masszázs-
műhely Tapolca, Zrínyi u.
3. Komplex mozgásszervi
kezelések, izomlazító, rege-
neráló masszázs, arc- és
talpmasszázsok, méregte-
lenítő, immunerősítő masz-
százs. Bejelentkezés: 06-
20/592-0022_____________________________

Víz - fűtés tervezés/kivite-
lezés, Épületgépészet meg-
fizethető áron. Veszprém -
Tapolca - Jánosháza által be-
határolt terület. Nagy Kristóf
06 70 328 6515

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

Kőműves munkákat, belső
átalakítást, falazást, vako-
lást, betonozást, térköve-
zést, ill. járólapozást, csem-
pézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron. Csempézést, járóla-
pozást és burkolatjavítást,
stb. Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

Villanyszerelés, lakóépü-
letek, nyaralók hálózat fel-
újítása, vezeték és szerel-
vények cseréje, új hálózat ki-
építése. www.nagy-vill.hu
Tel.: +36-20/425-4468_____________________________

Sportmasszázs, frissítő
masszázs, sportegyesület-
nél szerzett évtizedes ta-
pasztalat. Kérésre házhoz
megyek, hogy otthonában
is igénybe vehesse a szol-
gáltatást! Tel.: 06-70/292-
4233_____________________________
Kőműves és burkolómun-
kákat vállalunk! Ui.: cse-
répkályhák, kandallók épí-
tése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, veze-
tékekre hajló ágak levágása,
alpintechnikai módszerrel.
Bozótirtás. Horváth Sándor
kertész, fakitermelő. T.: 06-
70/229-6598_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhe-
tő! Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka
20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Nissan Micra 1,4, 2000.
12. havi, májusig műszaki-
val (alufelni, vonóhorog, klí-
ma, központi zár) hölgy tu-
lajdonostól 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_____________________________

Citroën Xantia 2.1 TD jó ál-
lapotban, több mint 1 év mű-
szakival eladó. Tel.: 06-
20/232-6506

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

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

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Elektromos kerékpárok, io
elektromos robogó, Sachs
30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, benzin és dízel ol-
dalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda mo-
toros Bomag lapvibrátorok
75-100 kg, Vibromax 1300
dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/
380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek,
Echo egykezes profi mo-
torfűrész, Fein fémvágó fű-
rész új, légpuska, Honda
aggregátorok 2-6,5 KW/
220V, hordozható kismé-
retű áramfejlesztők, állvá-
nyos vizes köszörű átmérő
300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden
más, amire önnek szüksé-
ge lehet, érdeklődjön! Hi-
bás kisgép akkuk javítása
cellacserével! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
Kubota B6000-es, Kubota
Zb1200-as talajmaróval,
110 cm-es Pannonia mo-
toros kistraktor, szalagfű-
rész élező automata, gyári
nemet, hegesztő-vágóapa-
rát, 380 V-os sterimov fel-
újítva eladó. Tel.: 06-
20/232-6506_____________________________

Lakókocsi 4x2 m-es gyári
alumínium külső lemezes
szigetelt, telekre munkás-
melegedőnek, Szentendrei
gyártású eladó. Tel.: 06-
20/232-6506_____________________________

Újszerű állapotban lévő fran-
ciaágy 160x200 cm-es el-
adó. Tel.: 06-30/518-9171_____________________________

Eladó 150 l-es zweigelt vö-
rösbor és 150 l fehérbor.
Érd.: 06-30/421-8470_____________________________

Automata mosógép abla-
kos és felültöltős, mikró
fehér-saválló, AEG-BOSCH
porszívó kitűnő állapotban
eladó. Érd.: 06-30/405-
4552_____________________________
Kordonoszlopnak használt
vasúti talpfa kiszedés fejébe
elvihető 50 db. Ugyanitt
100 db DVD film ingyen
egyben elvihető. Tel.: 06-
87/411-659, 06-20/519-
8142_____________________________
Hagyatékból maradt búto-
rok ingyen elvihetők. Tel.:
06-30/8338-508_____________________________

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

_____________________________

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

TŰZIFA )

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 szőlőtám-
ra és- karóra megrende-
lést felveszek. 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 kor-
rektséget! T.: 06-30/604-
2395_____________________________
Tűzifa kapható! Cser száraz
méterfa erdei m3, akác szá-
raz 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 ter-
jesztésére Monostorapá-
tira, Nyirádra, Szigligetre
helyi újságkihordót kere-
sünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidő-
ben_____________________________
Festésben, szigetelésben
jártas kollégát keresünk. Be-
jelentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Kertépítéshez férfi munka-
erőt keresek. Tel.: 06-
70/7789-456_____________________________

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
gyakorlattal rendelkező mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-
30/560-9551_____________________________

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

Kőművest azonnali kezdés-
sel felveszek, bejelentéssel
éves állásra. Tel.: 06-30/351-
0544_____________________________
Dabosi EBT. erdészeti mun-
kában jártas traktoros mun-
katársat keres. Feltételek:
mezőgazdasági vontató jo-
gosítvány, B- kategóriás jo-
gosítvány. Előny: motorfű-
rész kezelői jogosítvány,
esetleg nehézgép kezelői jo-
gosítvány, erdészeti daru
kezelésében jártasság. Hosz-
szú távú munkalehetőség,
kiemelt bérezés. Jelentkezés
a 06/30/749-9002 telefon-
számon._____________________________

Tapolcai porfestő üzem
munkájára igényes kollégát
keres. Érd.: 06-20/519-2141

ÁLLÁS -,

Vakolás, alap betonozás,
nyílászárók kialakítására,
vegyes kőműves munkák
végzésére rész vagy generál
kivitelezőt keresek. Kápta-
lanfa, Szűcs József - 06-
20/777-90-31_____________________________

Kőműves és segédmun-
kás kollégákat keresünk
1998 óta sikeresen műkö-
dő vállalkozásunkba Tapol-
ca és környékéről kisebb
alapozási és egyéb felada-
tokra B kategóriás jogo-
sítvánnyal éves állásra.
Amit kínálunk: versenyké-
pes jövedelem, munkaruha,
munkába járás támogatá-
sa, évi kétszeri leállás, sza-
badság terhére. Évi két-
szeri béren kívüli juttatás.
Érd.: 06-20/316-0445_____________________________

Tapolcára a Caramell ká-
vézóba márciusi kezdéssel
fagylaltárust és pultost il-
letve felszolgáló hölgyet
éves állásra felveszünk. Érd.:
06-30/959-2106_____________________________

Népi lakóépület tetőszer-
kezetének és födémének ki-
vitelezésére vállalkozót ke-
resek Sümeg-Devecser tér-
ségében. Szűcs József Tel.:
06-20/777-9031._____________________________

Kiemelt területekre keres-
sük leendő kollégánkat, nagy
előny ingatlanértékesítő vég-
zettség, múlt beli tapaszta-
lat. Nagyon magas jövede-
lemszint. Azonnali kezdéssel.
Új indulót is szívesen lá-
tunk, ha megfelel a köve-
telményeknek, professzio-
nális képzés és mentori tá-
mogatással. Káli medence,
Tapolcai medence és Sümeg
régió. Érd.:06-20/354-8421,
jobsinfo21@gmail.com

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

Kutyaiskola-kutyakiképzés.
Hobbikutyások, akik szeret-
nek kutyáikkal együtt mo-
zogni, sportolni, az AGILITY
sportot elsajátítani, gyako-
rolni, akár versenyszinten is.
Jelentkezés: 06-70/570-8029

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA. Jelentkezni, be-
iratkozni az otthon végezhető
online tanfolyamokra tele-
fonon (06-30/3136-427),
emailben (janos.palosi@
gmail.com) lehet. Tapolca,
Glázer S. u. 5. Állami támo-
gatás B. kat.: 25.000 Ft.
Nytsz.: 19-0073-05 (VSM.E.

83,33 %, VSM.GY. 50 %,
AKO: 116,78%, AKK:
243.600 Ft) www.palosi-
autosmotorosiskola.hu

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

, 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./5.   2021. február 6.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

GÉPKEZELŐ KÉPZÉS ÉS VIZSGA

TAPOLCÁN 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

Jelentkezni kizárólag önéletrajz megküldésével van lehetőség, e-mail cím:
gyongyver.petervari@rockwool.com. Érdeklődni a 87/512-113 telefonszámon lehet.

Műszakvezető

A ROCKWOOL Hungary Kft. a ROCKWOOL vállaltcsoport tagja, amely a világ vezető
kőzetgyapot szigetelőanyag gyártója. A ROCKWOOL célja, hogy olyan vállalattá

váljon, amely hozzájárul ahhoz, hogy a termékeivel hőszigetelt épületek
alacsonyabb energiafelhasználással üzemelhessenek, továbbá megoldást

nyújtsanak a hangszigetelés és a tűzvédelem területén is.

Tapolcai székhelyünkre, megszakítás nélküli munkarendbe keresünk munkatársat
az alábbi pozícióba:

Olyan munkatárssal szeretnénk együtt dolgozni, aki:

Képes átlátni a termelési folyamat egészét, valamint a folyamat egyes részeinek
az összefüggéseit.

Előrelátóan cselekvő, felelősségteljes, önmagáért és csapatáért felelősséget vállaló
vezető.

Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik, mivel napi szinten
kezeli a Microsoft Office alkalmazásokat és a Gyártási rendszert.

Szerzett már tapasztalatot folyamatok koordinálásában és emberek vezetésében.

Képes motiválni és irányítani az embereket – és tud is különbséget tenni, mikor
melyikre van szükség, hogy mozgásba lendüljenek a dolgok.

Feladatai:
• műszakjában a dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése

(~17 fős csapat)
• a termelési folyamatokban ismerje és tartsa be a folyamat tervekben leírtakat,

végrehajtásukat szakmai, műszaki tudásával segítse
• a gyártási rendszerben kiadott feladatsor teljesítése mellett, fordítson időt a végzett

munka ellenőrzésére, annak dokumentálására, a balesetveszélyek megszűntetésére
• kötelessége a gyártással kapcsolatos akadályok elhárítása, bejelentése, a takarékos

termelő szemlélet
• egyéb adminisztratív feladatok végzése (különösen ideértve a jelenléti ívek és

szabadság engedélyek vezetését)
• együttműködik és kapcsolatot tart a kapcsolódó területekkel

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

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.

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.

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

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk február 8-tól február 14-ig:

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

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

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:
Szombat:

Vasárnap:

rántottleves, lencsefőzelék fasírozottal
cukorborsóleves, gombapaprikás galuskával

karalábéleves, bolognai spagetti
tárkonyos ragu, mákosguba

francia hagymaleves, rántott borda rizzsel
karfiolleves, csirkepaprikás galuskával

csontleves finommetélttel, Párizsi csirkemell rizibizi

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres munkatársakat
azonnali kezdéssel az alábbi pozíciókra:

(gyakorlattal rendelkező)

CSOMAGLESZEDŐ / GÉPKEZELŐ /
GÉPBEÁLLÍTÓ / GÉPLAKATOS /

VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799 vagy +36-30/599-9867
számon.

H U N G A R Y K F T.

Amit kínálunk:

Előny:

Elvárások:

- versenyképes fizetés - béren felüli juttatások
- utazási támogatás - hosszú távú munkaviszony egy biztos

alapokon álló vállalatnál - karrier építési lehetőség
- targoncavezetői jogosítvány - PLC ismeretek

- gyártási területen szerzett tapasztalat
- 3 műszakos munkarend vállalása - pontos, precíz munkavégzés

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 02. 04 - 2021. 02. 17.

Sertés csontnélküli karaj

Sertéslapocka

Sertés császárvég

Pápai sertés vödrös zsír

- 5 kg

- 2 kg

- 0,5 kg csomagolt

Pápai disznósajt (gyomorban)

Pápai májas

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai Vadász felvágott

Pápai Zala felvágott

1.250 Ft/kg

1.090 Ft/kg

760 Ft/kg

599 Ft/kg

2.995 Ft/db

1.198 Ft/db

299 Ft/db

1.250 Ft/kg

1.150 Ft/kg

1.990 Ft/kg

1.590 Ft/kg

1.350 Ft/kg

Kollégákat keresünk!
Cégcsoportunk keresi magabiztos számítógépes ismere-
tekkel rendelkező, kiváló kommunikációs képességű kollé-
gáját, pozícióra. Feladata a meglévő
partnerekkel való kapcsolattartás, új partnerek felkutatása
élőállat-felvásárlás céljából. A jelentkezéshez feltétel a B
kategóriás jogosítvány megléte és a magabiztos gépjármű-
vezetési tapasztalat.

Keresünk továbbá kollégát tapolcai telephelyre
munkakörre, megbízható, jó munkabírású, szor-

galmas kolléga személyében. Építőipari tapasztalat előnyt
jelent.

Valamint (JCB 8035 ZTS típusú
mini kotrógépre) keresünk megbízható, precíz munkatársat.

Ha magadra ismertél, akkor várjuk fényképes önéletrajzo-
dat, motivációs leveleddel együtt az iroda@taurustrade.hu
e-mail címre.

üzletkötő-teleplátogató

gondnok-
karbantartó

kisgépkezelői munkakörbe

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

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.

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

VALENTIN NAPI AKCIÓ a
SZABADULÓSZOBÁBAN

2021. február 12-14-ig minden játékra
3000 Ft kedvezményt adunk.
Előzetes bejelentkezés szükséges.

30/403-6690  20/215-3072
www.exitroomtapolca.hu

Ügyfeleink Balaton-felvidéki
ingatlanokat keresnek!

Ügyfeleink Balaton-felvidéki
ingatlanokat keresnek!

Érdeklődni
06-70/427-3571
Érdeklődni

06-70/427-3571

ELADNÁ INGATLANÁT?

Kérem hívjon bizalommal!

Baja Best Ingatlaniroda

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

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

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

EUTR azonosító: AA5811791

16.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

kft.nyomda
Tapolca,

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

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

HIFU kezelés 150.000 Ft helyett 75.000 Ft
OxygeneO kezelés 35.000 Ft helyett 25.000 Ft

Lézeres mezoterápia 35.000 Ft helyett 25.000 Ft
Mikro tűs mezoterápia 40.000 Ft helyett 30.000 Ft

Derma pen Rádiófrekvenciával 28.000 Ft helyett 18.800Ft

Új nyitvatartásom: Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8.00-14.00
11.00-18.00
Szünnap
11.00-18.00
8.00-16.00
9.00-12.00

Minden termék 5%kedvezménnyel kapható
Valentin napig!

VALENTIN NAPI AKCIÓ A GRÁCIÁBAN!
FEBRUÁR 14-IG AKÁR AJÁNDÉKUTALVÁNY

FORMÁJÁBAN IS!

Kovács Ágnes Gyöngyvér

Várok Szeretettel Mindenkit!

Kozmetikus Mester

+36-30/318-1984
Tapolca, Deák F. u. 9-11.

www.gracia-beauty-center.hu

(a Borudvar bejáratánál
balra az emeleten, Katedra mellett).


	ujs01
	ujs02
	ujs03
	ujs04

