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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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ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

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

Jelentkezz még ma!

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

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

3 műszakos munkarendbe
ÉLELMISZER CSOMAGOLÓKAT

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

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

Cafeteria 310.000 Ft/év
Termékjuttatás, és vásárlási kedvezmény

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Targoncavezetőket
keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

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

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

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres munkatársakat
azonnali kezdéssel nyirádi telephelyre 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
- folyamatos műszakos munkarend vállalása

- pontos, precíz munkavégzés

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

Kékkúti palackozó üzemébe
KARBANTARTÓ TECHNIKUS

kollégát keresünk!

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Mobil: 06 30 655 6903

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

A legfontosabb feladatok:

A termelőberendezések megelőző karbantartásainak és a tervben szereplő javítások elvégzése
Üzemzavarok elhárítása, hibakeresés és géphibára visszavezethető belső kiesés csökkentése
Együttműködés a termelési területtel és a társosztályokkal
Az elvégzett beavatkozások, karbantartások dokumentálása, a tartalék alkatrészek
felhasználásának nyomon követése
Gyártóterületen található berendezések műszaki állapotának ellenőrzése, karbantartása
Épületgépészeti karbantartások
Részvétel LEAN fejlesztő munkában
Gyártóberendezések, eszközök telepítésében, üzembe helyezésében való részvétel

Elvárásaink:

Min. 3 éves műszaki szakképzésben való részvétel (szakmunkás bizonyítvány) gépészeti,
elektrotechnikai végzettség
Gyártó területen szerzett legalább 3 éves karbantartói tapasztalat
Műszaki rajz alapján való munkavégzés

Előnyök:

Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos szakmunkásvizsga
Érvényes kazánfűtői szakképesítés
LEAN területén szerzett tapasztalat, TPM ismerete

Amit mi kínálunk:

Versenyképes bérezés, rendszeres bérfejlesztés és havi ösztönző prémium rendszert
Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatást, iskolakezdési támogatást
Kedvezményes víz vásárlási lehetőséget
Teljes körű élet, -betegség és balesetbiztosítást
Hosszú távú munkalehetőséget, családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi
lehetőséget

Elsősorban Tapolca környékéről várjuk a jelentkezőket. Munkába járás: a cég autóbuszával
történik.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, jelentkezésedet az alábbi címen várjuk:

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

Főbb feladatok:
� Beérkező alap- és csomagolóanyagok mennyiségi és minőségi

ellenőrzése, mozgatása, raktározása, rendszerben történő bevételezése;
� A termelés csomagolóanyaggal történő ellátása;
� Időszakos leltárokban való részvétel;
� Számítógép felhasználói szintű ismerete, elsősorban Excel;
� Önálló munkavégzés.

Mindenképp jelentkezz ha:

� Jó munkabírással rendelkezel és megbízható vagy;
� Rendelkezel targoncavezetői jogosítvánnyal (3324 vezetőüléses

targonca, 3312 gyalogkíséretű targonca, 3313 vezetőállásos targonca
vezetésére jogosító jogosítvány megléte);

� Van targoncavezetésben szerzett tapasztalatod;
� Nem okoz gondot számodra a 2 műszakos munkarend!

Előny:
� Azonnali munkakezdés;
� Polcrendszerben történő targoncavezetésben szerzett tapasztalat;
� Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Amit mi kínálunk:
� Hosszú távú, stabil munkahelyet;
� Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést;
� Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatást;
� Emelt mértékű műszakpótlékokat: 25 % délután;
� Teljes körű élet és balesetbiztosítást;
� Havi ösztönző prémium rendszert;
� Családias hangulatot;
� Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget!

Kékkúti palackozó üzemébe

keres!
ALAP- ÉS CSOMAGOLÓANYAG RAKTÁR TARGONCAVEZETŐT

Elsősorban Kékkút 20 km-s körzetéből várjuk a jelentkezőket. Munkába járás: a
cég autóbuszával történik!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, jelentkezésedet az alábbi
elérhetőségen várjuk:

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Mobil: 06 30 655 6903

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

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, fényre sötétedő vagy
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

Szomorú szívvel
emlékezünk

Szerető családja

„Csak az idő múlik,
feledni nem lehet,

szívünk őrzi
dága emlékedet.”

halálának
1. évfordulóján.

Tompos Jenőné
Született:

Fekete Erzsébet

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.

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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

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

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

szakképesítéssel rendelkező

1 műszakos munkarendbe
géplakatost

Termelőgépek javításában szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat
a horvath.eszter@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.

(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
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Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 02. 18 - 2021. 03. 03.

Sertés csontos karaj

Sertés comb

Sertés oldalas

Sertés vesepecsenye

Pápai húspogácsa

Pápai főtt császárszalonna

Pápai párizsi

Pápai löncs

Pápai baconkrém – sonkakrém125 g 125 g

Pápai vegán pástétom natúr – paradicsomos 125 g

Bőrnélküli kacsamellfilé darabok
(a készlet erejéig)

1.050 Ft/kg

1.150 Ft/kg

1.250 Ft/kg

1.399 Ft/kg

1.199 Ft/kg

1.250 Ft/kg

990 Ft/kg

1.190 Ft/kg

190 Ft/db
1.520 Ft/kg

190 Ft/db
1.520 Ft/kg

1.800 Ft/kg

Téglakonyha építés és egyéb felújítások.

(30) 623 4649 @ jozsi0229@freemail.hu

Parasztházak felújítását is vállaljuk.
Munkáink a Facebook oldalunkon
megtekinthetőek.

Parasztházak felújítását is vállaljuk.
Munkáink a Facebook oldalunkon
megtekinthetőek.

téglakonyha építés és egyéb felújítások

tetőfelújítás, javítás
kúpcserép kenést (smérölést)
ereszcsatornázást
hideg, meleg burkolást (pl.hajópadló, csempe, járólap)
kémény
lábon álló teraszok, garázsok
nyílászáró cserék
gipszkartonozás

Vállaljuk:

Karcsúság turbó sebességgel!
Szeretnél perc alatt kalóriát elégetni?30 1000

InfraBringa Tapolcán!

NYITÁSI AKCIÓ!!

Tekerjünk együtt az Egészségünkért!

-10% minden bérlet árából
Az akció március 3-ig tart

Mire lesz szükséged?

06 30 6366213
Időpont kérés az alábbi
telefonszámon:

InfraBringa jótékony hatásai:
-Állóképesség növelés
-Fogyás
-Zsírégetés
-Narancsbőr csökkentés
-Ízületi panaszok csökkentése
-Immunrendszer erősítés

-

-

Sportruházatra
(hölgyeknek sportmelltartó és fürdőalsó)

Edzőcipőre
-Törölközőre

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

CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

SZENZOR ÖSSZESZERELŐKET KERESÜNK

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKÁRA VESZPRÉMBE
Alapbér: br. 205.000 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

Jelentkezni lehet:
estmkft@strabag.com

Tel.: 06-87/535-220 vagy
önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet Monostorapátiba

szakmunkások részére
többműszakos munkarendbe

egyműszakos munkarendbe

• CNC GÉPKEZELŐ
• LAKATOS-HEGESZTŐ

• ALU ÖSSZESZERELŐ

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.

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

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
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

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.

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk február 22-től február 28-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:

tojásleves, zöldbabfőzelék sertéspörkölttel
karfiolleves, paradicsomos káposzta sertés sülttel

bableves, rakott burgonya
raguleves, káposztás kocka

kukorica-krémleves, rántott sertésborda rizzsel
cukorborsóleves, Dubarry szelet

csontleves, cigánypecsenye pirított burgonyával

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca,  Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
vatartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kal foglalkozom 24 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök, ingatlanközvetítő
Tapolca kertvárosában nappa-
li+4szobás, felújított, tetőtér be-
építéses családi ház garázzsal, pin-
cével, műhellyel, 610 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 39,9 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Csobáncon panorámás fekvésű
kis hétvégi ház szobával, tetőtéri há-
lófülkével, boltíves pincével, 1770
m2-es szőlőterülettel eladó. Ir.ár: 3,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán vállalkozás kialakítására
is alkalmas 2 felújítandó lakóházas
saroktelek eladó. Ir.ár: 21,5 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Csobánc-hegyen balatoni pano-
rámás, kb. 4500 m2-es területű sző-
lő, 3%-os beépíthetőséggel eladó.
Ir.ár: 10 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 2 egész + 1 fél szobás,
fürdőszobás, 72 m2 hasznos lakó-
területű családi ház, garázzsal, fa-
tárolóval, 429 m2 önálló udvarral el-
adó. Ir.ár: 22 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635
Tapolca központjában 2 fél szobás,
részben felújított, önálló, gázkazá-
nos fűtésű, földszintes társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 11,9 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Véndek-hegyen 4 fél szobás, jó ál-
lapotú hétvégi ház pincével, kerti
sütővel, 1184 m2-es telekterülettel
eladó. Ir.ár: 8,2 mFt Tel.: 06-20/915-
6635_____________________________
Badacsony Ingatlaniroda 30 év ta-
pasztalatával, széles vevőkörrel 
a lehető legjobb vevőt találja 
meg ingatlanára, 3% közv.díjért.
www.badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Benda
Ferencné_____________________________

Eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, gazdasági épületet, raktárt
(eladót vagy kiadót), építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót, le-
gelőt, erdőt keresek ügyfeleim
részére Sümeg- és Tapolca kör-
nyékén, valamint Balaton-felvi-
déken, Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszthely-Ti-
hany között. Köszönettel, Bódis Pé-
ter Tel.: 06-70/904-6110, e-mail:
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac térnél)_____________________________

Eladó Örök balatoni panorámás
7.048 m2-es telek Balatonederics
külterületén. Elérhető 1 % beépí-
téssel 3 szintes, szintenként 70 m2-
es gazdasági épület építhető rá. Ár:
21,2 mFt Érdeklődni további infor-
mációért: 06-70/904-6110_____________________________

Eladó 50 m2-es, teljesen felújított,
téliesített nyaraló 200 m2 telekkel
Balatontól 500 m-re, Badacsony-
lábdihegyen. Tel.: 06-20/262-1729_____________________________

Vennék Tapolcán kis kertes házat
csendes utcában. Jó állapot, garázs
előny. Tel.: 06-20/262-1729_____________________________

Sümegi új hegyen eladó 1200 m2
szőlő, gyümölcsös. Ir.ár: 560.000 Ft
Érd.: 06-87/453-489_____________________________

Hajagos-hegyen pince-présházat
vagy épület nélküli telket keresek sa-
ját részre. Elvadult terület is lehet ro-
mos épülettel. Tel.: 06-70/4545-176

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Házi füstölt termékek (sonka, kol-
bász, szalonna) eladók. Érd.: 06-
30/851-1963_____________________________

Puli kiskutyák eladók, négy fiú
keresi szerető gazdiját. Tel.: 06-
30/946-2533_____________________________

Eladó 4 db 175/65/14-es teli gumi
felnivel 30.000 Ft/4db Tel.: 06-
87/413-212_____________________________

Keresek nagy teherbírású (150 kg-
os) szobabiciklit, futógépet otthoni
használatra. Tel.: 06-20/933-8462_____________________________

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

Kitűnő állapotú 3 égős Zanussi ve-
zetékes gáztűzhely eladó. Ár:
15.000 Ft Érd.: 06-30/487-8723_____________________________

Automata mosógép ablakos és fe-
lültöltős, szárítógép, mikró AEG-Si-
emens porszívó kitűnő állapotban
eladó. Tel.: 06-30/405-4552_____________________________

Újszerű állapotban lévő franciaágy
160x200 cm-es eladó. Tel.: 06-
30/518-9171_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 – 25
T, dobkasza 60 cm-es önjáró, ipari
fémvágó 350 mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kugli-
hasító hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo Mac
-Echo háti permetezők, Maruyama
slagos permetező, lombszívó-fúvó
gépek, benzinmotoros és elektromos
sövényvágók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és me-
legvizes sterimók, benzinmotoros és
elektromos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál és
bikázós, Fein-Makita gipszkarton-
csavarozók, 16 funkciós faipari bar-
kácsgép, elektromos újszerű lánc-
fűrészek, kéthengeres új komp-
resszorok, Gardena házi vízmű, mo-
bil klíma, 5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgászcsónaknak el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE,
profi ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavá-
gó),térkő porszívó, asztali és állvá-
nyos fúrógépek 220/380V, párael-
szívó gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, benzinmotoros
önjáró lombszívó 75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú újszerű,
Wacker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefúvó
15-25 KW, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, faeszterga 1000 mm, 2
késes vágópult fűnyírótraktorhoz, Ya-
maha Mint újszerű robogó, Bosch
kézi ytong- és téglavágó fűrész,
hordozható ipari ventillátor 220 V, ak-
kus sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fű-
szegély vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás megold-
ható! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómoto-
rok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg, Vib-
romax 1300 dízel lapvibrátor 130
kg, asztali körfűrészek 220/380V,
Stihl-Husqvarna-Jonsered újsze-
rű láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Fein fémvágó fű-
rész új, légpuska, Honda aggregá-
torok 2-6,5 KW/220V, hordozható
kisméretű áramfejlesztők, állvá-
nyos vizes köszörű átmérő 300 mm
220V, fás-szenes kályha, kézi
csempevágók, csendes ágdaráló
220V eladó – és még sok minden
más, amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Eladó UTOLSÓ 2 db felújított la-
kások TAPOLCÁN (1 db földszinti,
és 1 db II. emeleti (tetőtéri) a
Dobó lakótelepen. 51 m2 (12,5
mFt-tól)-71 m2+kertkapcsolato-
sig (23,5 MFt-ig). Azonnali költö-
zéssel. Érd.: 06-70/904-6110_____________________________

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

Eladó Tapolcán a Kazinczy tér 1-ben
59 m2-es, felújított, 2 szobás, VI.
emeleti lakás. Azonnal költözhető.
Ir.ár: 15,8 mFt Tel.: 06-70/410-9538 _____________________________

Tapolcán 48 m2-ea felújított, klí-
más 4. emeleti lakás eladó. Ir.ár: 14
mFt Érd.: 06-20/251-4654, 06-
30/499-9600

Tapolcán, a Május 1. utcában, új
építésű házban, 55 m2-es, 2 szobás
földszinti, alacsony költségű, bú-
torozott, erkélyes lakás, hozzá tar-
tozó zárt parkolóval, legalább 1
évre, maximum 2 fő részére kiadó.
120.000Ft/ hó+rezsi. Érdeklődni:
m.gy.torda@gmail.com, vagy 06-
20/929-0939_____________________________

Szoba kiadó egyedülálló nő részére
közös konyha és fürdő használattal
Tapolcán. Tel.: 06-30/834-2130_____________________________

Kiadó házat, nyaralót keresek Ta-
polca, Balatonederics, Révfülöp
környékén, 2-3 szobásat. Tel.: 06-
70/252-3034_____________________________

Kiadó lakást keresek, 2-2,5 szobá-
sat Tapolcán. Tel.: 06-30/702-3391

Garázs kiadó vagy eladó Tapolcán.
Érd.: 06-70/556-7993

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-20/980-
8059_____________________________
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. 06-30/956-
7005_____________________________
Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generál-
kivitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd_____________________________

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés, ja-
vítás és csõtörések mûszeres be-
mérése. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

LAKÁS AC1Bdg Káptalantótiba kisegítő férfi al-
kalmazottat keresek könnyű fizikai
munkára, szaktudást nem igénylő
munkák. Tel.: 06-70/252-3034_____________________________

Kőműves és segédmunkás kollé-
gákat keresünk 1998 óta sikeresen
működő vállalkozásunkba Tapolca és
környékéről kisebb alapozási és
egyéb feladatokra B kategóriás jo-
gosítvánnyal éves állásra. Amit kí-
nálunk: versenyképes jövedelem,
munkaruha, munkába járás támo-
gatása, évi kétszeri leállás, szabad-
ság terhére. Évi kétszeri béren kívüli
juttatás. Érd.: 06-20/316-0445_____________________________

Tapolcai étterembe keresünk kol-
légákat felszolgáló, pincér, szakács
munkahelyek betöltésére. Köve-
telmény: szakirányú végzettség.
Érd.: 06-70/342-5742

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

Közúti elsősegély tanfolyam kis-
csoportos vizsgafelkészítés indul
2021. március 6-án, szombaton
8.00 Tapolca, Vajda J. u. 68. Tel.:
06-30/709-1959 
FKNYSZ: B/2020/003735

KÖZLEMÉNY
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Fakivágás! Veszélyes fakivágás, vi-
harkár felszámolása, veszélytele-
nítés, ledarabolás, faápolás, kö-
zépmagas, magas épületeken való
munkavégzés alpintechnikával. Kar-
dos Alpin.  Tel.: +36-30/251-6225
e-mail: kardosalpin@gmail.com, 
web: kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Favágás (gallyazás, visszavágás,
kivágás, darabolás) ágdarálás, zöld-
hulladék elszállítás, tuják formázá-
sa, sövényvágás, bozótirtás, fűka-
szálás, fűnyírás. Számlaképes,
megbízható munka. Kiss B. Tel.: 06-
70/330-4272_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmun-
kák, fűkaszálás, fűnyírás és bozó-
tirtás. Családi ház, nyaraló kerti
munkáit is vállaljuk. Tel.: 06-
30/8548-119_____________________________

Kőműves munkákat, belső átala-
kítást, falazást, vakolást, betono-
zást, térkövezést, ill. járólapozást,
csempézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

Vashulladék, lemezhulladék és au-
tóroncs felvásárlás. Tel.: 06-70/941-
2352_____________________________
Befektetés a jövőbe! BLOCKBEN.
Info: 06-30/475-2206_____________________________

Villanyszerelés, lakóépületek, nya-
ralók hálózat felújítása, vezeték és
szerelvények cseréje, új hálózat
kiépítése. www.nagy-vill.hu Tel.:
+36-20/425-4468_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivágá-
sa. Épületekre, vezetékekre hajló
ágak levágása, alpintechnikai mód-
szerrel. Bozótirtás. Horváth Sándor
kertész, fakitermelő. T.: 06-70/229-
6598_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Nyárigumi 4 db 185/65x15 Vre-
destein 2018-ban vásárolt kitűnő ál-
lapotban eladó. Tel.: 06-30/405-
4552_____________________________
Nissan Micra 1,4, 2000. 12. havi,
májusig műszakival (alufelni, vo-
nóhorog, klíma, központi zár) hölgy
tulajdonostól eladó! Ir.ár: 340.000
Ft. Ugyanitt: Fiat Punto 1,2 2003-
as bontott alkatrészei eladók (lám-
pák, komplett kipufogó, önindítő,
generátor stb.). Tel.: 06-30/233-
2521_____________________________
Opel Combo eladó! Ár 350.000 Ft,
friss műszaki vizsga. Érd.: 06-
20/944-2514

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Vashulladék, roncsautó, rossz szá-
mítógép (kivétel monitor) felvá-
sárlás. Tel.: 06-30/861-7256_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórá-
kat, hagyatékból maradt tárgyakat.
T.: 06-30/469-1461_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Alma és étkezési burgonya eladó
Tapolcán a Halápi út 25-ben. Tel.:
06-20/9180-148_____________________________

Jó állapotú kandalló, mosógép, gáz-
tűzhely eladó. Tel.: 06-30/571-6361

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Tapolca központi részén 95 m2-es
családi ház jellegű, földszintes gáz-
konvektoros fűtésű polgári építésű 2
szoba, összkomfortos lakás tulajdo-
nostól eladó. Ugyanekkora méretben
a tetőtér beépíthető, mert a lakásból
lépcső vezet fel. A vásárláshoz min-
denféle állami támogatás igénybe ve-
hető (CSOK, Felújítási, bővítési tá-
mogatás, stb.) Tehermentes, egy hó-
napon belül költözhető. Ir.ár:
15.499.000 Ft. T.: 06-20/3720-400_____________________________

Keresünk családi házakat, la-
kásokat,építési telkeket, nyara-
lókat, pincéket, zártkerti ingat-
lanokat, szőlőket és területeket.
Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlással
is. Hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük a kapcsolatot Önnel! Tel.:
+36 70 376 7820  _____________________________

Zalahalápon 834 m2 közművesített
belterületi építési telek  30%-os be-
építhetőséggel eladó. Ár: 3,4 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön, nagyon szép helyen
11 hektár, kiváló minőségű, 2002-
ben telepített, fém támrendsze-
res, 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 ud-
varos, összkomfortos, gázfűtéses
családi ház, 230 m2-es telekrésszel
kedvező áron eladó. Ár: 7,99 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), akár 2 gene-
rációnak, panziónak is alkalmas, 5
szoba + 2 nappalis, 2 konyhás, 3
fürdőszobás, szigetelt, kiváló álla-
potú családi ház nagy terasszal,
gyönyörű kilátással, teljes, igé-
nyes berendezésével együtt, 1011
m2 telekkel eladó. Ár: 92 M FT Tel:
+36 70 376 7820    _____________________________

Tapolcán 3 szobás, 180 m2-es egy-
szintes, felújított családi ház,  to-
vábbi 100 m2 gazdasági épület (  2
garázs, nyári konyha, tároló), 781
m2 telken, nagy, térkövezett ud-
varral a déli városrészben eladó. Ár:
34,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen a Festetics-kastély
közelében, családi házas utcában
160 m2-es felújított, szigetelt, kiváló
állapotú 3 szoba + 55 m2-es nap-
palis-konyhás családi ház, további
88 m2-es önálló épülettel, ga-
rázzsal, 604 m2 telekkel 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  fürdő-
szoba, egyedi gáz cirkó, gáz bojler,
műanyag nyílászárók, nagyon jó
műszaki állapot. Ár: 39,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatongyörökön 2000m-es pa-
norámás belterületi telek eladó. Ár:
16,9 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Gyenesdiáson 3 db belterületi te-
lek eladó. 1100 m2-es 13,5 M Ft,
950 m-es 13,5 M Ft, 1400 m2-es
16,9 M Ft. Tel +36 70 376 7820_____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba nappa-
li, konyhás tégla építésű, összköz-
műves családi ház, összesen 2155
m2 belterületi telken, kerttel, 40 db
termő gyümölcsfával, 500 m tele-
pített akácossal eladó. Ár: 10,9  M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Ingatlan eladás, ingatlan vétel
prémium szolgáltatással. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolca környékén, Balatonederi-
csen, Várvölgyön, Becehegyen,
Balatongyörökön keresek eladó
telkeket, nyaraló, családi házat.
Érd.: 06-30/2937-988

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biztonsá-
gi tanácsadás, gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

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

Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus techno-
lógiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétge-
rendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Épületbontást, teljeskörű felújí-
tást, építést, árufuvarozást, köl-
töztetést, lomok elhordását válla-
lom. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06-70/279-9040_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüre-
tig minden, ami szőlő, szőlőkivágás,
telepítés. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Csatornacsövek nyomvo-
nal keresése, javítása. Kiszállási díj
nélkül, garanciával. Tel.: 06-20/9844-
667 e-mail: berci0621@gmail.com_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fű-
tési rendszerek javítása. Bojlerek
vízkőmentesítése, wc-wc tartály ja-
vítás, csapok-csaptelepek cseréje,
gáztűzhelyek átalakítása (földgáz -
PB) stb. Mobil: +36-30/309-6773
E-mail: barath6912@gmail.com_____________________________

Buborék kutyakozmetika szeretettel
várja négylábú vendégeit az Iskola
utca 4. szám alatt. Bejelentkezés te-
lefonon: 06-30/5912-144_____________________________

Tapolcán és környékén irodák, há-
zak, apartmanok, nyaralók és ven-
déglátó egységek (konyhák) taka-
rítását vállaljuk saját felszereléssel.
Tel.: 06-70/413-3811_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Ui.: cserépkályhák, kandal-
lók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900

Pinot noir és olaszrizling oltvá-
nyok eladók, 400-400 db. Szárma-
zási bizonyítvánnyal. 380 Ft/db
Tel.: 00-36-20-929-50-02_____________________________

Szigligeten 3 db csomómentes
borovi fenyőből készült boltíves,
osztott beltéri ajtó eladó. Méret:
75x210cm, 96x220 cm. Ir.ár:
10.000 Ft/db Érd.: 06-30/251-6627_____________________________

Centrifuga, forgótárcsás mosó-
gép, felültöltős-ablakos mosógép,
szárítógép, fagyasztó szekrény-fa-
gyasztó láda, 420 l-es fagyasztó
láda eladó. Tel.: 06-30/905-9367_____________________________

Szigligeten 7 kW-os tűztér felé abla-
kos, keveset használt kályha a hozzá
tartozó füstcsővel áron alul eladó.
Ir.ár: 30.000 Ft Érd.: 06-30/251-6627

_____________________________

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

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

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

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

Száraz, méterbe vágott cser tű-
zifa 19000 Ft/ erdei köbméter
áron eladó. Érd.:06-70/703-3047

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátira, Nyirádra, Szigli-
getre, Szentbékkállára helyi újság-
kihordót keresünk. Érd.: személye-
sen Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

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

Kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek, bejelentéssel éves állásra.
Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Tapolcán a Dream Team étterem-
be pizza szakácsot keresek éves ál-
lásra. Tel.: 06-30/9019-849_____________________________

Külsőszigeteléshez értő szobafestő,
mázolót keresek éves állásra Tapol-
cai telephellyel. T.: 06-30/9933-953_____________________________

Dégi Temetkezés férfi munkatársat
keres azonnali belépéssel. Érdeklődni
személyesen a Temetkezési Irodában._____________________________

Villanyszerelő vagy műszerész
végzettségű, munkájára igényes
kollégát keresek Kaputechnikával
foglalkozó cég, fiatalos csapatába,
teljes munkaidőben foglalkozta-
tásra. Jelentkezni a 06-20/227-
5656-os telefonszámon._____________________________

Kőműves 48 éves férfi, éves állást
keres, B. kategóriás jogosítvánnyal.
Tel.: 06-30/641-8001_____________________________

Révfülöpi Hús és Deli üzlet keres
eladó munkatársat heti 5 napos
munkahéttel és 2 nap pihenő-
nappal. Munkájára igényes, meg-
bízható dolgozó jelentkezését vár-
juk, kiemelt fizetéssel, jó munka-
feltételekkel.  Jelentkezni:  06-30-
887-5209 telefonszámon vagy
revfulopihusbolt@gmail.com
email címen lehet. _____________________________

Kerámiaműhely betanított mun-
kára férfi munkatársat keres. Érd.:
06-30/424-7094

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóhá-
zak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nyaralók
és panziók takarítását, karbantar-
tását. Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképesen. T.:
06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

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

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

Kőművesmunkák! Teljes körű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, va-
kolás, kerítések, támfalak építése,
fa és fal külső és belső festése, bon-
tás, sitt hordás. UI: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nad-
rág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. Szájmaszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűz-
helyek beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok, víz-
melegítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villanyés
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor ház-
hozszállítás, költöztetés rakodással,
ajtótól ajtóig szállítjuk és igény sze-
rint berendezzük bútorait! Teljeskö-
rű ingatlan lomtalanítása, szemétel-
vitel, takarítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, lemeztetők
szerelését, bádogozást, teljes körű
kőművesmunkát vállalunk. Mun-
káinkra az állami támogatás igény-
be vehető. Tel.: 06-30/713-0566

Magánlakás, apartmanok, irodák
takarítására keresek tapasztalattal
rendelkező, lelkiismeretes bejáró-
nőt. Fontos a rugalmas hozzáállás,
diszkréció. Kölcsönös megfelelés
esetén további munkalehetőség. Je-
lentkezés kizárólag fényképes önélet-
rajzzal. szeretnekallast@gmail.com_____________________________

Szakácsát keresi a Kávéház a Vörös
Lóhoz Tapolca-Diszelben, aki egyben
a konyha főnöke is, mivel a konyha
egyszemélyes. Elvárásaink: a jópol-
gári konyha Gundel Károly által meg-
határozott szintjének biztosítása, er-
melői alapanyagok használata első-
sorban a Liliomkert piacról ,étlap ösz-
szeállítása, ételkiadás á la carte,
anyaggazdálkodás, konyhai higiénia,
minőségmegőrzés, ideális esetben a
kávéházi sütemény készlet elkészí-
tése. Munkatársunktól elvárjuk, hogy
feladatorientált legyen, munkaidejét
saját belátása szerint feladataihoz iga-
zítsa, segítségül konyhai kisegítőt tu-
dunk biztosítani. A felelős szakács
munkáját méltó fizetéssel honorál-
juk. Jelentkezését várjuk lehetőleg
önéletrajzzal a voroslokavehaz@
gmail.com email címre vagy telefo-
non a 70/638 7603 számra. _____________________________

Szigligetre az Alkotóházba recepci-
ós-adminisztrátor munkatársat ke-
resünk. Elvárás: középfokú végzett-
ség, számítógép használat, vendég-
központú hozzáállás. Szakmai ta-
pasztalat előny. Fényképes önélet-
rajzot a szigliget@alkotomuveszet.hu
email címre várjuk._____________________________

Éves állásra azonnali kezdéssel,
gyakorlattal rendelkező szakácsot
keresünk. Érd.: 06-30/644-0756_____________________________

Ács és tetőfedő szakembert keresünk
Káptalanfára. T.: 06-20/777-9031_____________________________

Építőipari cég felvételt hirdet 2 fő
segédmunkás, 1 fő kőműves ré-
szére Tapolcai telephellyel 9 órás
munkarendbe. Bér megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/9377-828



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.

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
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0,5 l
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618 Ft/l

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.

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk február 22-től február 28-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:

tojásleves, zöldbabfőzelék sertéspörkölttel
karfiolleves, paradicsomos káposzta sertés sülttel

bableves, rakott burgonya
raguleves, káposztás kocka

kukorica-krémleves, rántott sertésborda rizzsel
cukorborsóleves, Dubarry szelet

csontleves, cigánypecsenye pirított burgonyával

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca,  Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
vatartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kal foglalkozom 24 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök, ingatlanközvetítő
Tapolca kertvárosában nappa-
li+4szobás, felújított, tetőtér be-
építéses családi ház garázzsal, pin-
cével, műhellyel, 610 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 39,9 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Csobáncon panorámás fekvésű
kis hétvégi ház szobával, tetőtéri há-
lófülkével, boltíves pincével, 1770
m2-es szőlőterülettel eladó. Ir.ár: 3,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán vállalkozás kialakítására
is alkalmas 2 felújítandó lakóházas
saroktelek eladó. Ir.ár: 21,5 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Csobánc-hegyen balatoni pano-
rámás, kb. 4500 m2-es területű sző-
lő, 3%-os beépíthetőséggel eladó.
Ir.ár: 10 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 2 egész + 1 fél szobás,
fürdőszobás, 72 m2 hasznos lakó-
területű családi ház, garázzsal, fa-
tárolóval, 429 m2 önálló udvarral el-
adó. Ir.ár: 22 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635
Tapolca központjában 2 fél szobás,
részben felújított, önálló, gázkazá-
nos fűtésű, földszintes társasházi la-
kás eladó. Ir.ár: 11,9 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Véndek-hegyen 4 fél szobás, jó ál-
lapotú hétvégi ház pincével, kerti
sütővel, 1184 m2-es telekterülettel
eladó. Ir.ár: 8,2 mFt Tel.: 06-20/915-
6635_____________________________
Badacsony Ingatlaniroda 30 év ta-
pasztalatával, széles vevőkörrel 
a lehető legjobb vevőt találja 
meg ingatlanára, 3% közv.díjért.
www.badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Benda
Ferencné_____________________________

Eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, gazdasági épületet, raktárt
(eladót vagy kiadót), építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót, le-
gelőt, erdőt keresek ügyfeleim
részére Sümeg- és Tapolca kör-
nyékén, valamint Balaton-felvi-
déken, Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszthely-Ti-
hany között. Köszönettel, Bódis Pé-
ter Tel.: 06-70/904-6110, e-mail:
peter.bodis@lidohome.hu Lido
Home Ingatlaniroda Tapolca,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5 (Piac térnél)_____________________________

Eladó Örök balatoni panorámás
7.048 m2-es telek Balatonederics
külterületén. Elérhető 1 % beépí-
téssel 3 szintes, szintenként 70 m2-
es gazdasági épület építhető rá. Ár:
21,2 mFt Érdeklődni további infor-
mációért: 06-70/904-6110_____________________________

Eladó 50 m2-es, teljesen felújított,
téliesített nyaraló 200 m2 telekkel
Balatontól 500 m-re, Badacsony-
lábdihegyen. Tel.: 06-20/262-1729_____________________________

Vennék Tapolcán kis kertes házat
csendes utcában. Jó állapot, garázs
előny. Tel.: 06-20/262-1729_____________________________

Sümegi új hegyen eladó 1200 m2
szőlő, gyümölcsös. Ir.ár: 560.000 Ft
Érd.: 06-87/453-489_____________________________

Hajagos-hegyen pince-présházat
vagy épület nélküli telket keresek sa-
ját részre. Elvadult terület is lehet ro-
mos épülettel. Tel.: 06-70/4545-176

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Házi füstölt termékek (sonka, kol-
bász, szalonna) eladók. Érd.: 06-
30/851-1963_____________________________

Puli kiskutyák eladók, négy fiú
keresi szerető gazdiját. Tel.: 06-
30/946-2533_____________________________

Eladó 4 db 175/65/14-es teli gumi
felnivel 30.000 Ft/4db Tel.: 06-
87/413-212_____________________________

Keresek nagy teherbírású (150 kg-
os) szobabiciklit, futógépet otthoni
használatra. Tel.: 06-20/933-8462_____________________________

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

Kitűnő állapotú 3 égős Zanussi ve-
zetékes gáztűzhely eladó. Ár:
15.000 Ft Érd.: 06-30/487-8723_____________________________

Automata mosógép ablakos és fe-
lültöltős, szárítógép, mikró AEG-Si-
emens porszívó kitűnő állapotban
eladó. Tel.: 06-30/405-4552_____________________________

Újszerű állapotban lévő franciaágy
160x200 cm-es eladó. Tel.: 06-
30/518-9171_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő 4 – 25
T, dobkasza 60 cm-es önjáró, ipari
fémvágó 350 mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kugli-
hasító hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo Mac
-Echo háti permetezők, Maruyama
slagos permetező, lombszívó-fúvó
gépek, benzinmotoros és elektromos
sövényvágók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és me-
legvizes sterimók, benzinmotoros és
elektromos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál és
bikázós, Fein-Makita gipszkarton-
csavarozók, 16 funkciós faipari bar-
kácsgép, elektromos újszerű lánc-
fűrészek, kéthengeres új komp-
resszorok, Gardena házi vízmű, mo-
bil klíma, 5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgászcsónaknak el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9 LE,
profi ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavá-
gó),térkő porszívó, asztali és állvá-
nyos fúrógépek 220/380V, párael-
szívó gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, benzinmotoros
önjáró lombszívó 75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú újszerű,
Wacker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefúvó
15-25 KW, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, faeszterga 1000 mm, 2
késes vágópult fűnyírótraktorhoz, Ya-
maha Mint újszerű robogó, Bosch
kézi ytong- és téglavágó fűrész,
hordozható ipari ventillátor 220 V, ak-
kus sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fű-
szegély vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás megold-
ható! Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómoto-
rok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg, Vib-
romax 1300 dízel lapvibrátor 130
kg, asztali körfűrészek 220/380V,
Stihl-Husqvarna-Jonsered újsze-
rű láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Fein fémvágó fű-
rész új, légpuska, Honda aggregá-
torok 2-6,5 KW/220V, hordozható
kisméretű áramfejlesztők, állvá-
nyos vizes köszörű átmérő 300 mm
220V, fás-szenes kályha, kézi
csempevágók, csendes ágdaráló
220V eladó – és még sok minden
más, amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Eladó UTOLSÓ 2 db felújított la-
kások TAPOLCÁN (1 db földszinti,
és 1 db II. emeleti (tetőtéri) a
Dobó lakótelepen. 51 m2 (12,5
mFt-tól)-71 m2+kertkapcsolato-
sig (23,5 MFt-ig). Azonnali költö-
zéssel. Érd.: 06-70/904-6110_____________________________

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

Eladó Tapolcán a Kazinczy tér 1-ben
59 m2-es, felújított, 2 szobás, VI.
emeleti lakás. Azonnal költözhető.
Ir.ár: 15,8 mFt Tel.: 06-70/410-9538 _____________________________

Tapolcán 48 m2-ea felújított, klí-
más 4. emeleti lakás eladó. Ir.ár: 14
mFt Érd.: 06-20/251-4654, 06-
30/499-9600

Tapolcán, a Május 1. utcában, új
építésű házban, 55 m2-es, 2 szobás
földszinti, alacsony költségű, bú-
torozott, erkélyes lakás, hozzá tar-
tozó zárt parkolóval, legalább 1
évre, maximum 2 fő részére kiadó.
120.000Ft/ hó+rezsi. Érdeklődni:
m.gy.torda@gmail.com, vagy 06-
20/929-0939_____________________________

Szoba kiadó egyedülálló nő részére
közös konyha és fürdő használattal
Tapolcán. Tel.: 06-30/834-2130_____________________________

Kiadó házat, nyaralót keresek Ta-
polca, Balatonederics, Révfülöp
környékén, 2-3 szobásat. Tel.: 06-
70/252-3034_____________________________

Kiadó lakást keresek, 2-2,5 szobá-
sat Tapolcán. Tel.: 06-30/702-3391

Garázs kiadó vagy eladó Tapolcán.
Érd.: 06-70/556-7993

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-20/980-
8059_____________________________
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. 06-30/956-
7005_____________________________
Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generál-
kivitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd_____________________________

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés, ja-
vítás és csõtörések mûszeres be-
mérése. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667

KIADÓ

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

LAKÁS AC1Bdg Káptalantótiba kisegítő férfi al-
kalmazottat keresek könnyű fizikai
munkára, szaktudást nem igénylő
munkák. Tel.: 06-70/252-3034_____________________________

Kőműves és segédmunkás kollé-
gákat keresünk 1998 óta sikeresen
működő vállalkozásunkba Tapolca és
környékéről kisebb alapozási és
egyéb feladatokra B kategóriás jo-
gosítvánnyal éves állásra. Amit kí-
nálunk: versenyképes jövedelem,
munkaruha, munkába járás támo-
gatása, évi kétszeri leállás, szabad-
ság terhére. Évi kétszeri béren kívüli
juttatás. Érd.: 06-20/316-0445_____________________________

Tapolcai étterembe keresünk kol-
légákat felszolgáló, pincér, szakács
munkahelyek betöltésére. Köve-
telmény: szakirányú végzettség.
Érd.: 06-70/342-5742

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

Közúti elsősegély tanfolyam kis-
csoportos vizsgafelkészítés indul
2021. március 6-án, szombaton
8.00 Tapolca, Vajda J. u. 68. Tel.:
06-30/709-1959 
FKNYSZ: B/2020/003735

KÖZLEMÉNY
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Fakivágás! Veszélyes fakivágás, vi-
harkár felszámolása, veszélytele-
nítés, ledarabolás, faápolás, kö-
zépmagas, magas épületeken való
munkavégzés alpintechnikával. Kar-
dos Alpin.  Tel.: +36-30/251-6225
e-mail: kardosalpin@gmail.com, 
web: kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Favágás (gallyazás, visszavágás,
kivágás, darabolás) ágdarálás, zöld-
hulladék elszállítás, tuják formázá-
sa, sövényvágás, bozótirtás, fűka-
szálás, fűnyírás. Számlaképes,
megbízható munka. Kiss B. Tel.: 06-
70/330-4272_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmun-
kák, fűkaszálás, fűnyírás és bozó-
tirtás. Családi ház, nyaraló kerti
munkáit is vállaljuk. Tel.: 06-
30/8548-119_____________________________

Kőműves munkákat, belső átala-
kítást, falazást, vakolást, betono-
zást, térkövezést, ill. járólapozást,
csempézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

Vashulladék, lemezhulladék és au-
tóroncs felvásárlás. Tel.: 06-70/941-
2352_____________________________
Befektetés a jövőbe! BLOCKBEN.
Info: 06-30/475-2206_____________________________

Villanyszerelés, lakóépületek, nya-
ralók hálózat felújítása, vezeték és
szerelvények cseréje, új hálózat
kiépítése. www.nagy-vill.hu Tel.:
+36-20/425-4468_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivágá-
sa. Épületekre, vezetékekre hajló
ágak levágása, alpintechnikai mód-
szerrel. Bozótirtás. Horváth Sándor
kertész, fakitermelő. T.: 06-70/229-
6598_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

Nyárigumi 4 db 185/65x15 Vre-
destein 2018-ban vásárolt kitűnő ál-
lapotban eladó. Tel.: 06-30/405-
4552_____________________________
Nissan Micra 1,4, 2000. 12. havi,
májusig műszakival (alufelni, vo-
nóhorog, klíma, központi zár) hölgy
tulajdonostól eladó! Ir.ár: 340.000
Ft. Ugyanitt: Fiat Punto 1,2 2003-
as bontott alkatrészei eladók (lám-
pák, komplett kipufogó, önindítő,
generátor stb.). Tel.: 06-30/233-
2521_____________________________
Opel Combo eladó! Ár 350.000 Ft,
friss műszaki vizsga. Érd.: 06-
20/944-2514

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

Vashulladék, roncsautó, rossz szá-
mítógép (kivétel monitor) felvá-
sárlás. Tel.: 06-30/861-7256_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórá-
kat, hagyatékból maradt tárgyakat.
T.: 06-30/469-1461_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Alma és étkezési burgonya eladó
Tapolcán a Halápi út 25-ben. Tel.:
06-20/9180-148_____________________________

Jó állapotú kandalló, mosógép, gáz-
tűzhely eladó. Tel.: 06-30/571-6361

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Tapolca központi részén 95 m2-es
családi ház jellegű, földszintes gáz-
konvektoros fűtésű polgári építésű 2
szoba, összkomfortos lakás tulajdo-
nostól eladó. Ugyanekkora méretben
a tetőtér beépíthető, mert a lakásból
lépcső vezet fel. A vásárláshoz min-
denféle állami támogatás igénybe ve-
hető (CSOK, Felújítási, bővítési tá-
mogatás, stb.) Tehermentes, egy hó-
napon belül költözhető. Ir.ár:
15.499.000 Ft. T.: 06-20/3720-400_____________________________

Keresünk családi házakat, la-
kásokat,építési telkeket, nyara-
lókat, pincéket, zártkerti ingat-
lanokat, szőlőket és területeket.
Ingatlanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, belső
ügyfélkörnek történő kiajánlással
is. Hívjon, 24 órán belül felvesz-
szük a kapcsolatot Önnel! Tel.:
+36 70 376 7820  _____________________________

Zalahalápon 834 m2 közművesített
belterületi építési telek  30%-os be-
építhetőséggel eladó. Ár: 3,4 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön, nagyon szép helyen
11 hektár, kiváló minőségű, 2002-
ben telepített, fém támrendsze-
res, 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 ud-
varos, összkomfortos, gázfűtéses
családi ház, 230 m2-es telekrésszel
kedvező áron eladó. Ár: 7,99 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), akár 2 gene-
rációnak, panziónak is alkalmas, 5
szoba + 2 nappalis, 2 konyhás, 3
fürdőszobás, szigetelt, kiváló álla-
potú családi ház nagy terasszal,
gyönyörű kilátással, teljes, igé-
nyes berendezésével együtt, 1011
m2 telekkel eladó. Ár: 92 M FT Tel:
+36 70 376 7820    _____________________________

Tapolcán 3 szobás, 180 m2-es egy-
szintes, felújított családi ház,  to-
vábbi 100 m2 gazdasági épület (  2
garázs, nyári konyha, tároló), 781
m2 telken, nagy, térkövezett ud-
varral a déli városrészben eladó. Ár:
34,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen a Festetics-kastély
közelében, családi házas utcában
160 m2-es felújított, szigetelt, kiváló
állapotú 3 szoba + 55 m2-es nap-
palis-konyhás családi ház, további
88 m2-es önálló épülettel, ga-
rázzsal, 604 m2 telekkel 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  fürdő-
szoba, egyedi gáz cirkó, gáz bojler,
műanyag nyílászárók, nagyon jó
műszaki állapot. Ár: 39,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatongyörökön 2000m-es pa-
norámás belterületi telek eladó. Ár:
16,9 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Gyenesdiáson 3 db belterületi te-
lek eladó. 1100 m2-es 13,5 M Ft,
950 m-es 13,5 M Ft, 1400 m2-es
16,9 M Ft. Tel +36 70 376 7820_____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba nappa-
li, konyhás tégla építésű, összköz-
műves családi ház, összesen 2155
m2 belterületi telken, kerttel, 40 db
termő gyümölcsfával, 500 m tele-
pített akácossal eladó. Ár: 10,9  M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Ingatlan eladás, ingatlan vétel
prémium szolgáltatással. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolca környékén, Balatonederi-
csen, Várvölgyön, Becehegyen,
Balatongyörökön keresek eladó
telkeket, nyaraló, családi házat.
Érd.: 06-30/2937-988

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biztonsá-
gi tanácsadás, gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

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

Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus techno-
lógiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétge-
rendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Épületbontást, teljeskörű felújí-
tást, építést, árufuvarozást, köl-
töztetést, lomok elhordását válla-
lom. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06-70/279-9040_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüre-
tig minden, ami szőlő, szőlőkivágás,
telepítés. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Csatornacsövek nyomvo-
nal keresése, javítása. Kiszállási díj
nélkül, garanciával. Tel.: 06-20/9844-
667 e-mail: berci0621@gmail.com_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fű-
tési rendszerek javítása. Bojlerek
vízkőmentesítése, wc-wc tartály ja-
vítás, csapok-csaptelepek cseréje,
gáztűzhelyek átalakítása (földgáz -
PB) stb. Mobil: +36-30/309-6773
E-mail: barath6912@gmail.com_____________________________

Buborék kutyakozmetika szeretettel
várja négylábú vendégeit az Iskola
utca 4. szám alatt. Bejelentkezés te-
lefonon: 06-30/5912-144_____________________________

Tapolcán és környékén irodák, há-
zak, apartmanok, nyaralók és ven-
déglátó egységek (konyhák) taka-
rítását vállaljuk saját felszereléssel.
Tel.: 06-70/413-3811_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Ui.: cserépkályhák, kandal-
lók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900

Pinot noir és olaszrizling oltvá-
nyok eladók, 400-400 db. Szárma-
zási bizonyítvánnyal. 380 Ft/db
Tel.: 00-36-20-929-50-02_____________________________

Szigligeten 3 db csomómentes
borovi fenyőből készült boltíves,
osztott beltéri ajtó eladó. Méret:
75x210cm, 96x220 cm. Ir.ár:
10.000 Ft/db Érd.: 06-30/251-6627_____________________________

Centrifuga, forgótárcsás mosó-
gép, felültöltős-ablakos mosógép,
szárítógép, fagyasztó szekrény-fa-
gyasztó láda, 420 l-es fagyasztó
láda eladó. Tel.: 06-30/905-9367_____________________________

Szigligeten 7 kW-os tűztér felé abla-
kos, keveset használt kályha a hozzá
tartozó füstcsővel áron alul eladó.
Ir.ár: 30.000 Ft Érd.: 06-30/251-6627

_____________________________

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

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

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

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

Száraz, méterbe vágott cser tű-
zifa 19000 Ft/ erdei köbméter
áron eladó. Érd.:06-70/703-3047

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátira, Nyirádra, Szigli-
getre, Szentbékkállára helyi újság-
kihordót keresünk. Érd.: személye-
sen Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

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

Kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek, bejelentéssel éves állásra.
Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Tapolcán a Dream Team étterem-
be pizza szakácsot keresek éves ál-
lásra. Tel.: 06-30/9019-849_____________________________

Külsőszigeteléshez értő szobafestő,
mázolót keresek éves állásra Tapol-
cai telephellyel. T.: 06-30/9933-953_____________________________

Dégi Temetkezés férfi munkatársat
keres azonnali belépéssel. Érdeklődni
személyesen a Temetkezési Irodában._____________________________

Villanyszerelő vagy műszerész
végzettségű, munkájára igényes
kollégát keresek Kaputechnikával
foglalkozó cég, fiatalos csapatába,
teljes munkaidőben foglalkozta-
tásra. Jelentkezni a 06-20/227-
5656-os telefonszámon._____________________________

Kőműves 48 éves férfi, éves állást
keres, B. kategóriás jogosítvánnyal.
Tel.: 06-30/641-8001_____________________________

Révfülöpi Hús és Deli üzlet keres
eladó munkatársat heti 5 napos
munkahéttel és 2 nap pihenő-
nappal. Munkájára igényes, meg-
bízható dolgozó jelentkezését vár-
juk, kiemelt fizetéssel, jó munka-
feltételekkel.  Jelentkezni:  06-30-
887-5209 telefonszámon vagy
revfulopihusbolt@gmail.com
email címen lehet. _____________________________

Kerámiaműhely betanított mun-
kára férfi munkatársat keres. Érd.:
06-30/424-7094

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakóhá-
zak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nyaralók
és panziók takarítását, karbantar-
tását. Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképesen. T.:
06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tég-
la, kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása ho-
mokfúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

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

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

Kőművesmunkák! Teljes körű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, va-
kolás, kerítések, támfalak építése,
fa és fal külső és belső festése, bon-
tás, sitt hordás. UI: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nad-
rág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. Szájmaszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűz-
helyek beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok, víz-
melegítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villanyés
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor ház-
hozszállítás, költöztetés rakodással,
ajtótól ajtóig szállítjuk és igény sze-
rint berendezzük bútorait! Teljeskö-
rű ingatlan lomtalanítása, szemétel-
vitel, takarítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, lemeztetők
szerelését, bádogozást, teljes körű
kőművesmunkát vállalunk. Mun-
káinkra az állami támogatás igény-
be vehető. Tel.: 06-30/713-0566

Magánlakás, apartmanok, irodák
takarítására keresek tapasztalattal
rendelkező, lelkiismeretes bejáró-
nőt. Fontos a rugalmas hozzáállás,
diszkréció. Kölcsönös megfelelés
esetén további munkalehetőség. Je-
lentkezés kizárólag fényképes önélet-
rajzzal. szeretnekallast@gmail.com_____________________________

Szakácsát keresi a Kávéház a Vörös
Lóhoz Tapolca-Diszelben, aki egyben
a konyha főnöke is, mivel a konyha
egyszemélyes. Elvárásaink: a jópol-
gári konyha Gundel Károly által meg-
határozott szintjének biztosítása, er-
melői alapanyagok használata első-
sorban a Liliomkert piacról ,étlap ösz-
szeállítása, ételkiadás á la carte,
anyaggazdálkodás, konyhai higiénia,
minőségmegőrzés, ideális esetben a
kávéházi sütemény készlet elkészí-
tése. Munkatársunktól elvárjuk, hogy
feladatorientált legyen, munkaidejét
saját belátása szerint feladataihoz iga-
zítsa, segítségül konyhai kisegítőt tu-
dunk biztosítani. A felelős szakács
munkáját méltó fizetéssel honorál-
juk. Jelentkezését várjuk lehetőleg
önéletrajzzal a voroslokavehaz@
gmail.com email címre vagy telefo-
non a 70/638 7603 számra. _____________________________

Szigligetre az Alkotóházba recepci-
ós-adminisztrátor munkatársat ke-
resünk. Elvárás: középfokú végzett-
ség, számítógép használat, vendég-
központú hozzáállás. Szakmai ta-
pasztalat előny. Fényképes önélet-
rajzot a szigliget@alkotomuveszet.hu
email címre várjuk._____________________________

Éves állásra azonnali kezdéssel,
gyakorlattal rendelkező szakácsot
keresünk. Érd.: 06-30/644-0756_____________________________

Ács és tetőfedő szakembert keresünk
Káptalanfára. T.: 06-20/777-9031_____________________________

Építőipari cég felvételt hirdet 2 fő
segédmunkás, 1 fő kőműves ré-
szére Tapolcai telephellyel 9 órás
munkarendbe. Bér megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/9377-828



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
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ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

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

Jelentkezz még ma!

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

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

3 műszakos munkarendbe
ÉLELMISZER CSOMAGOLÓKAT

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

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

Cafeteria 310.000 Ft/év
Termékjuttatás, és vásárlási kedvezmény

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Targoncavezetőket
keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

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

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

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres munkatársakat
azonnali kezdéssel nyirádi telephelyre 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
- folyamatos műszakos munkarend vállalása

- pontos, precíz munkavégzés

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

Kékkúti palackozó üzemébe
KARBANTARTÓ TECHNIKUS

kollégát keresünk!

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Mobil: 06 30 655 6903

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

A legfontosabb feladatok:

A termelőberendezések megelőző karbantartásainak és a tervben szereplő javítások elvégzése
Üzemzavarok elhárítása, hibakeresés és géphibára visszavezethető belső kiesés csökkentése
Együttműködés a termelési területtel és a társosztályokkal
Az elvégzett beavatkozások, karbantartások dokumentálása, a tartalék alkatrészek
felhasználásának nyomon követése
Gyártóterületen található berendezések műszaki állapotának ellenőrzése, karbantartása
Épületgépészeti karbantartások
Részvétel LEAN fejlesztő munkában
Gyártóberendezések, eszközök telepítésében, üzembe helyezésében való részvétel

Elvárásaink:

Min. 3 éves műszaki szakképzésben való részvétel (szakmunkás bizonyítvány) gépészeti,
elektrotechnikai végzettség
Gyártó területen szerzett legalább 3 éves karbantartói tapasztalat
Műszaki rajz alapján való munkavégzés

Előnyök:

Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos szakmunkásvizsga
Érvényes kazánfűtői szakképesítés
LEAN területén szerzett tapasztalat, TPM ismerete

Amit mi kínálunk:

Versenyképes bérezés, rendszeres bérfejlesztés és havi ösztönző prémium rendszert
Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatást, iskolakezdési támogatást
Kedvezményes víz vásárlási lehetőséget
Teljes körű élet, -betegség és balesetbiztosítást
Hosszú távú munkalehetőséget, családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi
lehetőséget

Elsősorban Tapolca környékéről várjuk a jelentkezőket. Munkába járás: a cég autóbuszával
történik.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, jelentkezésedet az alábbi címen várjuk:

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

a Szentkirályi Magyarország

Főbb feladatok:
� Beérkező alap- és csomagolóanyagok mennyiségi és minőségi

ellenőrzése, mozgatása, raktározása, rendszerben történő bevételezése;
� A termelés csomagolóanyaggal történő ellátása;
� Időszakos leltárokban való részvétel;
� Számítógép felhasználói szintű ismerete, elsősorban Excel;
� Önálló munkavégzés.

Mindenképp jelentkezz ha:

� Jó munkabírással rendelkezel és megbízható vagy;
� Rendelkezel targoncavezetői jogosítvánnyal (3324 vezetőüléses

targonca, 3312 gyalogkíséretű targonca, 3313 vezetőállásos targonca
vezetésére jogosító jogosítvány megléte);

� Van targoncavezetésben szerzett tapasztalatod;
� Nem okoz gondot számodra a 2 műszakos munkarend!

Előny:
� Azonnali munkakezdés;
� Polcrendszerben történő targoncavezetésben szerzett tapasztalat;
� Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Amit mi kínálunk:
� Hosszú távú, stabil munkahelyet;
� Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést;
� Éves szinten bruttó 255 000,- Ft béren kívüli juttatást;
� Emelt mértékű műszakpótlékokat: 25 % délután;
� Teljes körű élet és balesetbiztosítást;
� Havi ösztönző prémium rendszert;
� Családias hangulatot;
� Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget!

Kékkúti palackozó üzemébe

keres!
ALAP- ÉS CSOMAGOLÓANYAG RAKTÁR TARGONCAVEZETŐT

Elsősorban Kékkút 20 km-s körzetéből várjuk a jelentkezőket. Munkába járás: a
cég autóbuszával történik!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed, jelentkezésedet az alábbi
elérhetőségen várjuk:

Szentkirályi Magyarország Kft.
Enyingi Renáta – HR generalista, Mobil: 06 30 655 6903

Email: enyingi.renata@szentkiralyi.hu

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, fényre sötétedő vagy
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

Szomorú szívvel
emlékezünk

Szerető családja

„Csak az idő múlik,
feledni nem lehet,

szívünk őrzi
dága emlékedet.”

halálának
1. évfordulóján.

Tompos Jenőné
Született:

Fekete Erzsébet

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

• Ú
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E

jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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

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

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

szakképesítéssel rendelkező

1 műszakos munkarendbe
géplakatost

Termelőgépek javításában szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat
a horvath.eszter@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.

(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
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239
Ft/db
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249
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0,5 l

319
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785 Ft/l

0,33 l

259
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478 Ft/l

239
Ft/db

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 02. 18 - 2021. 03. 03.

Sertés csontos karaj

Sertés comb

Sertés oldalas

Sertés vesepecsenye

Pápai húspogácsa

Pápai főtt császárszalonna

Pápai párizsi

Pápai löncs

Pápai baconkrém – sonkakrém125 g 125 g

Pápai vegán pástétom natúr – paradicsomos 125 g

Bőrnélküli kacsamellfilé darabok
(a készlet erejéig)

1.050 Ft/kg

1.150 Ft/kg

1.250 Ft/kg

1.399 Ft/kg

1.199 Ft/kg

1.250 Ft/kg

990 Ft/kg

1.190 Ft/kg

190 Ft/db
1.520 Ft/kg

190 Ft/db
1.520 Ft/kg

1.800 Ft/kg

Téglakonyha építés és egyéb felújítások.

(30) 623 4649 @ jozsi0229@freemail.hu

Parasztházak felújítását is vállaljuk.
Munkáink a Facebook oldalunkon
megtekinthetőek.

Parasztházak felújítását is vállaljuk.
Munkáink a Facebook oldalunkon
megtekinthetőek.

téglakonyha építés és egyéb felújítások

tetőfelújítás, javítás
kúpcserép kenést (smérölést)
ereszcsatornázást
hideg, meleg burkolást (pl.hajópadló, csempe, járólap)
kémény
lábon álló teraszok, garázsok
nyílászáró cserék
gipszkartonozás

Vállaljuk:

Karcsúság turbó sebességgel!
Szeretnél perc alatt kalóriát elégetni?30 1000

InfraBringa Tapolcán!

NYITÁSI AKCIÓ!!

Tekerjünk együtt az Egészségünkért!

-10% minden bérlet árából
Az akció március 3-ig tart

Mire lesz szükséged?

06 30 6366213
Időpont kérés az alábbi
telefonszámon:

InfraBringa jótékony hatásai:
-Állóképesség növelés
-Fogyás
-Zsírégetés
-Narancsbőr csökkentés
-Ízületi panaszok csökkentése
-Immunrendszer erősítés

-

-

Sportruházatra
(hölgyeknek sportmelltartó és fürdőalsó)

Edzőcipőre
-Törölközőre

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

CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

SZENZOR ÖSSZESZERELŐKET KERESÜNK

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKÁRA VESZPRÉMBE
Alapbér: br. 205.000 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

Jelentkezni lehet:
estmkft@strabag.com

Tel.: 06-87/535-220 vagy
önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet Monostorapátiba

szakmunkások részére
többműszakos munkarendbe

egyműszakos munkarendbe

• CNC GÉPKEZELŐ
• LAKATOS-HEGESZTŐ

• ALU ÖSSZESZERELŐ

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
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