
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./9.   2021. március 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

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

Csatlakozzon csapatunkhoz, mi megbecsüljük szakembereinket!

Részletekről érdeklődjön a +36 70 199 8662
telefonszámon, és küldje el önéletrajzát

a bcsizmadia@dga.hu email címre.

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek
gyártásával foglalkozó DGA Kft-hez

rendelkező
munkatársakat keresünk hosszú távú, stabil

munkavégzésre.
Megnövekedett rendelésállományunk miatt

nagymértékben bővítjük létszámunkat
az alábbi munkakörökben:

szakképzett, fémipari tapasztalattal

Ha szeretne egy stabil, 100%-ig magyar tulajdonú cégnél
dolgozni, van szakirányú végzettsége és tapasztalata,

akkor jelentkezzen hozzánk!

Mosós(betanított munka)
Hegesztő
Lakatos

Hegesztő robot gépkezelő
CNC forgácsoló gépkezelő/programozó
Szerelő-csomagoló (betanított munka)

Fényező

Munkavégzés helye: Devecser és Nemesgulács

Elvárás: fémipari tapasztalat, darukezelői
bizonyítvány, pontos, precíz munkavégzés,

több műszakos munkarend vállalása

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

A kupon más akcióval együtt nem érvényesíthető!

DIEGO napok Tapolcán
március 11-14-ig  !

laminált padló, vízálló padló,
műfű padlószőnyeg

10%

darabszőnyeg, függöny,
karnis, tapéta

20%

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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398 Ft/l
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239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

259
Ft/db

319
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

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

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.é é á ó

Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

09.00-13.00
ZÁRVA

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

www.craniomed.hu • facebook.com/craniomed
06-30/369-0002

GYÓGYSZER
NÉLKÜL

Immunerősítés, betegség/műtét
utáni legyengült állapot,

fejfájás, álmatlanság,
emésztési zavarok kezelése.

MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL
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keresünk Nemesgulácsi
telephelyre 3 műszakos

munkarendbe munkatársat
partnerünk számára.

Darukezelői végzettség
előnyt jelent.

Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, várjuk

jelentkezését a

06 70/643-1227
ibd.quality@gmail.com

telefonszámon,
vagy az

e-mail címen

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: H-P: 8-12.00, 13-17 Szo.: 8-12

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

Tel.: 06-30/3777-079

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA
• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

Bankkártyás fizetési lehetőség!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

kedvező árakon!kedvező árakon!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.Tapolca, Batsányi u. 1.

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

ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

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

GÉPKEZELŐ,
KŐMŰVES

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

TAPOLCA ÁLLATORVOSI KÖZPONT

DR. ÁSVÁNYI TAMÁS
Tapolca, Batsányi u. 44.
Tel.: 06-20/9217-372

Email: asvanyi.tamas@gmail.com

Örömmel értesítek minden kedves Gazdit,
hogy a Tapolcai Állatorvosi Központ gépparkja
jelentős fejlesztésnek köszönhetően az eddigi

szolgáltatásokon felül egy ultra modern RTG géppel
és vérlabor diagnosztikai géppel gazdagodott,

melyeknek köszönhetően az eredmények
15-20 perc alatt elkészülnek.

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a megszokott
nyitvatartási időben, előzetes időpont egyeztetés után!

www.tapolcaallatorvos.hu
Nyitvatartás:

hétfő-péntek de.: 9.00-11.00,
du.: 15.00-18.00

szombat: 8.00-9.00

EMOTION
RÁDIÓFREKVENCIA

HOZD MAGAD FORMÁBA!!!

KERESSETEK TANÁCSÉRT!!!

MEGÉRKEZETT A GRÁCIÁBA!!!

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Kozmetikus Mester, Image Peeling Szakember

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

www.gracia-beauty-center.hu

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

CSÚCSTECHNOLÓGIA
AZ ALAKFORMÁLÁSBAN!!!

Az Emotion RF4
multipoláris

rádiófrekvenciás
technológia

a legújabb tudományos
fejlődést kínálja

a cellulit kezelésben,
a testformálásban,

a zsírbontásban,
a bőrfeszesítésben

és az öregedés ellen.

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 03. 04 - 2021. 03. 17.
Sertés csontnélküli karaj
Sertéslapocka
Sertésoldalas

Pápai gépsonka
Pápai juhbeles virsli
Pápai lecsókolbász
Pápai disznósajt (nyelvvel)
Pápai olasz felvágott

Füstölt hátsó parasztsonka
Füstölt kötözött combhús
Füstölt darabolt comb
Füstölt tarja
Füstölt hátsó csülök

(hagyományos pác)

1.249 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.250 Ft/kg

2.490 Ft/kg
1.890 Ft/kg

999 Ft/kg
1.190 Ft/kg
1.190 Ft/kg

2.090 Ft/kg
2.290 Ft/kg
2.290 Ft/kg
2.290 Ft/kg
1.390 Ft/kg

Húsvéti ajánlatunk:

Weboldalunk: www.sportboltom.hu

A környék legjobb áraival és legnagyobb
választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

SZÉP-KÁRTYA ELFOGADÓHELY! (SZABADIDŐ ZSEB)

Nike, Adidas gyerekcipők
nagy választékban már 9990 Ft-tól!

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

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

BÚTOR

VIDA BÚTOR FIATALOS CSAPATÁBA, MUNKATÁRSAT

KERESÜNK ASZTALOS MŰHELYÜNKBE!
NEM BAJ, HA NEM EZ A SZAKMÁD, CSAK

KÉZÜGYESSÉGED LEGYEN.
FELADATOD: BÚTOROK ÖSSZESZERELÉSE, SZÁLLÍTÁSA,

BEÉPÍTÉSE LESZ.
HA SZERETNÉL EGY LENDÜLETES, VIDÁM CSAPAT TAGJA

LENNI HÍ

E-MAIL CÍMRE

VD A +36 20/373 7441-ES TELEFONSZÁMOT,
VAGY JELENTKEZZ A vidarobert21@gmail.com

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 és/vagy
gyakorlattal rendelkező

kazánfűtőt
folyamatos munkarendbe.

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 2 műszakos

munkarendbe 1 fő

a termelési folyamatban keletkező anyagok
mozgatásához, szállításához.

targoncavezetőt

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

(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

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

638 Ft/l

0,5 l

319
Ft/db

785 Ft/l

0,33 l

259
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

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

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.

Z-Szabó Bau és Társa
és

alvállalkozó
azonnali

kezdéssel felvesz.

köművest
köműves

brigádot

„Z-SZABÓ-BAU”„Z-SZABÓ-BAU”

építé
si vállalkozás

építé
si vállalkozás

Érd.:06-30/216-3528
06-70/421-5725

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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:

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

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

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartásunk: H-P: 08.30-16.30

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 8-tól március 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:

daragaluska leves, kelkáposzta főzelék fasírttal
tavaszi zöldségleves, milánói makaróni

gombaleves, mézes-mustáros csirke rizzsel
kolbászos bableves, almás palacsinta eperöntettel

brokkolikrémleves, rántott borda rizzsel
petrezselymes burgonyaleves, bakonyi szelet tésztával

csontleves, párizsi szelet kukoricás rizzsel

ingyenes hetilap

KERESSEN

MINKET

AZ

INTERNETEN!
WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

BÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉSBÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉS
Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
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KÖLCSEY Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

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



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

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda

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

6

6

KIVÁLÓ MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁR6 6

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és
Értekbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök, ingatlan-
közvetítő
Tapolcán szép állapotú 1.
emeleti, 1 és fél szobás er-
kélyes lakás eladó. Ir.ár: 17,9
Mft Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen pano-
rámás 30 m2-es hétvégi ház
14 m2-es pincével, kb 3.800
m2-es gyümölcsfás szőlős
telekkel eladó. Ir.ár: 7,9 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán jó állapotú 1 egész
+ 1 fél szobás, erkélyes, ön-
álló gázfűtéses, társasházi
lakás garázzsal eladó. Együt-
tes ir.ár: 14 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Gyepükaján külterületi ré-
szén 79 m2-es hasznos terü-
letű ház 6176 m2-es gyü-
mölcsfás major szántófölddel
eladó. Ir.ár: 7 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca kertvárosában nap-
pali+4szobás, felújított, te-
tőtér beépítéses családi ház
garázzsal, pincével, műhellyel,
610 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 39,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Csobánc-hegyen balatoni
panorámás, kb. 4500 m2-es
területű szőlő, 3%-os beépít-
hetőséggel eladó. Ir.ár: 10
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 2 egész + 1 fél szo-
bás, fürdőszobás, 72 m2 hasz-
nos lakóterületű családi ház,
garázzsal, fatárolóval, 429 m2
önálló udvarral eladó. Ir.ár: 22
mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30
év tapasztalatával, széles
vevőkörrel a lehető legjobb
vevőt találja meg ingatla-
nára, 3% közv.díjért. www.
badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Ben-
da Ferencné_____________________________

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

Készpénzes vásárlással ke-
resek Badacsony 20 km-es
körzetében hétvégi házakat,
présházakat, parasztházakat,
telket, panziót, vendégházat.
Tel: Török Tamás 06-20/959-
6293_____________________________
Tapolca kertvárosában fel-
újítandó kétszintes családi
ház 800 m2-es telken eladó.
Érd.: 06-20/487-7077_____________________________

Tapolcán tetőteres családi
ház, 70 m2-es eladó közös
udvarban, új tetőszerkezet,
korszerű fűtésrendszer, kis
udvar, pince és garázs. Ne ri-
adj vissza a közös udvartól,
gyere és nézd meg! Érd.: 06-
30/658-2869

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Automata mosógép ablakos
és felültöltős, szárítógép, mik-
ró AEG-Siemens porszívó ki-
tűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Újszerű állapotban lévő mo-
toros permetezőgép eladó
20.000 Ft-ért. Tel.: 06-20/402-
5714_____________________________
Eladó 4 db téligumi felnivel.
175x65x14-es. Ára: 7500
Ft/db. Érd.: 06-87/413-212_____________________________

Eladó 6 fiókos, 250 l-es fa-
gyasztószekrény, 70 l-es kis-
hűtő, 9 terítékes beépíthető
mosogatógép garanciával.
Érd.: 06-30/896-8818_____________________________

Háztartási és egyéb gépeit
(mosógép, mosogatógép, tűz-
hely, mikró, porszívó, fűnyíró,
kályha, hűtő stb., kivétel te-
levízió) ingyenesen elszállí-
tom. Lomtalanítást vállalok.
Tel.: 06-30/468-3852_____________________________

2 db gyermekheverő ingyen
elvihető Tapolcán. Tel.: 06-
87/434-237_____________________________

Kedvező áron eladó egyszer
használt BRD-004, három
üzemmódban is használható,
összecsukható, elektromos
kerékpár Li-ion akkumulátor-
ral. Tel.: 06-20/485-4395_____________________________

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

Fahasító gépek álló és fekvő
4 – 25 T, dobkasza 60 cm-es
önjáró, ipari fémvágó 350 mm
öntvényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágda-
rálók , villanymotorok
220/380V, mini gáz-oxigén-
hegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
lombszívó-fúvó gépek, ben-
zinmotoros és elektromos sö-
vényvágók, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, hideg-
és melegvizes sterimók, ben-
zinmotoros és elektromos hor-
dozható vízszivattyúk, akku-
töltők 6-12-24 V-os normál és
bikázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funkciós
faipari barkácsgép, elektro-
mos újszerű láncfűrészek, két-
hengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klí-
ma, 5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgászcsón-
aknak eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor
9 LE, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók, kör-
fűrész, gerendavágó), térkő
porszívó, asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, párael-
szívó gép nedves helyiségek-
hez elázott falakhoz 220V, ben-
zinmotoros önjáró lombszívó
75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmo-
toros zagyszivattyú újszerű,
Wacker benzinmotoros asz-
falt-betonvágó (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 téglavá-
gó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás
megoldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

Vennék Révfülöpön régi TSZ
kertészetben saját részre föld-
részt kertnek. Kb. 400 m2-t,
esetleg szőlőt. Tel.: 06-
30/592-0545 Bódis_____________________________

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épüle-
tet, raktárt (eladót vagy ki-
adót), építési telket, zárt-
kertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg-
és Tapolca környékén, va-
lamint Balaton-felvidéken,
Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Köszö-
nettel, Bódis Péter Tel.: 06
70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda
Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky
u. 5 (Piac térnél)_____________________________

Eladó Örök BALATONI Pano-
rámás nyaraló a Szent
György-hegy Déli oldalán. Az
ingatlan 3 szintes összesen
101 m2-es (nappali+ 3 db fél
szoba, fürdő + wc, konyha),
a telek 2288m2, vezetékes víz
és villany az épületben. Ár: 59
M Ft Érdeklődni további in-
formációért: 06 70 904 61 10_____________________________

Keresünk családi házakat,
lakásokat, építési telkeket,
nyaralókat, pincéket, zárt-
kerti ingatlanokat, szőlő-
ket és területeket. Ingatla-
nok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással haté-
konyan, rövid időn belül
saját, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással is. Hív-
jon, 24 órán belül felvesz-
szük a kapcsolatot Önnel!
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Tapolcán, közel a városköz-
ponthoz 2 lakásos társasház
97 m2-es, összkomfortos, 2,5
szobás ház része kis kerttel,
kocsibeállóval eladó. Ár: 20,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Zalacsány mellett, Bókahá-
zán közvetlenül a falu mellett
gyönyörű kilátással 1850 m2-
es zártkerti terület 40 m2-es
cseréptetős házzal,további
beépítési lehetőséggel 500
m2 szőlővel, 20 db termő
gyümölcsfával eladó.  Ár:
2,9 M Ft     Ugyanitt 2800 m2
zártkerti terület beépítési le-
hetőséggel eladó. Ár: 2,3 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra
szoruló, közös udvaros, össz-
komfortos, gázfűtéses csalá-
di ház, 230 m2-es telekrésszel
kedvező áron eladó. Ár: 7,99
M FT  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es
kétszintes (+ tetőtér), akár 2
generációnak, panziónak is al-
kalmas, 5 szoba + 2 nappalis,
2 konyhás, 3 fürdőszobás, szi-
getelt, kiváló állapotú családi
ház nagy terasszal, gyönyörű
kilátással, teljes, igényes be-
rendezésével együtt, 1011 m2
telekkel eladó. Ár: 92 M FT Tel:
+36 70 376 7820    _____________________________

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

Gyenesdiáson 2 db belterületi
építési telek eladó. 1100 m2-
es 13,5 M Ft, 1400 m2-es 16,9
M Ft. Tel: +36 70 376 7820

Balatongyörökön 2000 m2-
es panorámás belterületi, épí-
tési telek eladó, melyből 2 ön-
álló  telek is kialakítható. Ár:
16,9 M FT Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Ukkon 80 m2-es, 2 szoba
nappali, konyhás tégla építé-
sű, összközműves családi ház,
összesen 2155 m2 belterüle-
ti telken, kerttel, 40 db termő
gyümölcsfával, 500 m telepí-
tett akácossal eladó. Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Ingatlan eladás, ingatlan vé-
tel prémium szolgáltatás-
sal. Tel: +36 70 376 7820

2 szobás lakás Berzsenyi ut-
cában eladó Tapolcán. Tel.:
06-30/579-6312_____________________________

Eladó UTOLSÓ 1 db felújított
lakás TAPOLCÁN (1 db II.
emeleti, 2 szobás, tetőtéri) a
Dobó lakótelepen. 51 m2 Ár:
15,5 M Ft. Azonnali költözé-
si lehetőséggel! Érdeklődni:
06 70 904 61 10_____________________________

Eladó TAPOLCA BELVÁRO-
SÁBAN, III. emeleti (lift nincs)
nappali + 2 szobás jó álla-
potú lakás. Irányár: 17,5 M Ft
Érdeklődni: 06 70 904 61 10_____________________________

Tapolca belvárosában 1.
emeleti, erkélyes, 1+2 fél-
szobás téglalakás eladó. Tel.:
06-30/835-3152_____________________________

Tapolcán lakást vásárolnék
csak tulajdonostól. Tel.: 06-
30/273-7764_____________________________

Tapolcán 2 szobás lakás tu-
lajdonostól eladó. Azonnal köl-
tözhető. Tel.: 06-70/410-9538_____________________________

Keresek kb. 40 m2-es, jó ál-
lapotú, beköltözhető, zu-
hanyzós, központi fűtéses,
földszinti vagy liftes házban 3.
emeletig eladó lakást. Tel.:
06-30/550-2211_____________________________

Tapolca keleti városrészé-
ben eladó Y-i 75 m2-es, hő-
szigetelt, felújított lakás, re-
dőnyös, műanyag ablakokkal,
hőszigetelt szakipari fallal,
pincehasználati joggal. Érd.:
08—18 óra között +36-
20/972-9335 telefonszámon.

Tapolcán 2 szobás lakás ki-
adó. 2 havi kaució szükséges.
Tel.: 06-70/410-9538_____________________________

Középkorú házaspár  saját
részre keres kiadó kis nyara-
lót panorámával július 1-től
augusztus 15-ig a Balaton-fel-
vidéken Tapolca és Zánka
között bárhol. Víz, villany, für-
dőszoba, konyha szükséges.
Tel.: 06209350304 
ildiko070408@gmail.com_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utca
8/B szám alatt 25 m2-es új ál-
lapotú, frissen festett, tetőtéri,
bútorozatlan lakás megbíz-
ható, nem dohányzó, leinfor-
málható bérlőnek (1 fő) liftes
társasházban minimum 1
évre kiadó. Rezsi fogyasztás
alapján külön fizetendő, házi-
állattal nem költözhető. Ér-
deklődni munkanapokon 9-16
óráig a 30/815-26-07-es te-
lefonszámon lehet._____________________________

Szoba kiadó. Minimális kau-
cióval! 1 fő részére Napi,
heti, havi fizetési lehetőség-
gel. 2.900.-ft Rezsivel együtt!
Ajándék: internet, kábel Tv, in-
gyen parkolás Tel: +36-
30/947-2862

KIADÓ

LAKÁS AC1Bdg

Kiadó albérletet keresek sa-
ját részre Badacsonytörde-
micen, Badacsonytomajon,
Badacsonyörsön, vagy a kör-
nyéken. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 06-70/247-4037

Garázs eladó vagy kiadó Ta-
polcán. Tel.: 06-70/556-7993

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

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

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

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

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés, csa-
tornaépítés, javítás és csõ-
törések mûszeres beméré-
se. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

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

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

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

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

_____________________________

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

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

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. 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: fuva-
rozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

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

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

Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvarozást,
költöztetést, lomok elhordását
vállalom. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Vashulladék, lemezhulladék
és autóroncs felvásárlás. Tel.:
06-70/941-2352

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

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

Parasztházak, pincék, gaz-
dasági épületek korhű felújí-
tását vállalja építőipari Kft. au-
tentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt fö-
dém, tetőtér beépítés rátét-
gerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

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

_____________________________

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

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

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

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

Befektetés a jövőbe! BLOCK-
BEN. Info: 06-30/475-2206

Fakivágás! Veszélyes fakivá-
gás, viharkár felszámolása,
veszélytelenítés, ledarabolás,
faápolás, középmagas, ma-
gas épületeken való munka-
végzés alpintechnikával. Kar-
dos Alpin.  Tel.: +36-30/251-
6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, 
web: kardosalpin.webnode.hu_____________________________

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

Kőműves munkákat, belső
átalakítást, falazást, vako-
lást, betonozást, térkövezést,
ill. járólapozást, csempézést
vállalok. Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

Fertőtlenítés, tisztítás, gom-
básodás-penészedés keze-
lése, lakóházak, nyaralók,
hűtőkamionok, személy-
gépjárművek szagmentesí-
tése és fertőtlenítése. Tel.:
+36-70/421-4829_____________________________

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

Kaszálás: Damilossal, Késsel,
Ág aprítás, Fűrészelés Faha-
sítás, Szár zúzás, Csörlőzés,
Bálázás, Homlokrakodás te-
reprendezés 80L 4x4 trak-
torral. Ingyenes árajánlat!
Autómentés, terepjárós teher
TAXI 0-24-ig. Tel: +36-
30/947-2862_____________________________

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

Műkő, márvány, gránit, sír-
emlékek, keretek, fedések,
vázák, mécsesek, sírtisztítá-
sok, sírfelújítások, betűvé-
sés. Szabó István kőfaragó
mester Tapolca, Bacsó B. u.
25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezé-
se. Tel.: 06-20/348-2726, 06-
20/230-6680_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása, al-
pintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Horváth Sándor ker-
tész, fakitermelő. T.: 06-
70/229-6598_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsáló-
irtás, nádtető lángmentesí-
tése, favédelem. T.: 06-
30/2270-717_____________________________

Villanyszerelés, lakóépüle-
tek, nyaralók hálózat felújítá-
sa, vezeték és szerelvények
cseréje, új hálózat kiépítése.
www.nagy-vill.hu Tel.: +36-
20/425-4468_____________________________

Kőműves és burkolómunká-
kat vállalunk! Ui.: cserép-
kályhák, kandallók építése, át-
rakása. Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása épüle-
tekre, villanyvezetékre lógó
ágak levágása és ezek köze-
lében lévő fák kivágása, zöld-
hulladék elszállítás. Szabó
Adrián Tel.: 06-20/563-6767

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

ŠKODA Favorit GLX március
végéig biztosítással, június
végéig műszakival, valamint
sok + alkatrésszel eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/352-9239_____________________________

Nyárigumi 4 db 185/65x15
Vredestein 2018-ban vásárolt
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

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

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

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_____________________________

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

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

Centrifuga, forgótárcsás mo-
sógép, felültöltős-ablakos mo-
sógép, szárítógép, fagyasztó
szekrény-fagyasztó láda, 420
l-es fagyasztó láda, valamint
konyhabútor felszereléssel
együtt eladó. Tel.: 06-30/905-
9367_____________________________
Kukát vásárolnék! 120 l, ke-
rekest lehetőleg, nem törött
állapotban. Érd.: 06-30/397-
7912_____________________________
Eladó egy 3 kerekű kerékpár
enyhén mozgáskorlátozottak,
illetve egyensúlyzavarokkal
küzdők részére. Tel.: 06-
20/356-4018_____________________________

Hízósertések eladók, kb. 100
kg-osak. Tel.: 06-30/7298148_____________________________

Búza, búzaszalmabála
160x120-as eladó. Búza
6.000 Ft/q, szalmabála 4.000
Ft/db. Tel.: 06-30/440-0764_____________________________

Rába 15 és TZ4K- hoz alter-
náló kaszák, szalagos rend-
sodró, burgonya kipörgető
és egyMF70-es robigép el-
adó. Ár: 60.000 Ft-ól Érd.: 06-
30/533-1007_____________________________

Fahasító 20 cm átmérőjű
kúppal 380 V-os motorral el-
adó. Tel.: 06-30//273-7764

VEGYES oöl

JÁRMŰ

TR-3,3 CC Honda motoros agg-
regátor kb. 5 üzemórát használ-
va eladó. Tel.: 06-20/952-0114_____________________________

Csemegeszőlő 3 rügyes 
oltócsapok rendelhetők a 
pefur55@freemail.hu e-ma-
ilen 500 ft/db áron. Fajták:
csabagyöngye,palatína, Esz-
ter, favorit, pannónia kincse,
szőlőskertek királynője, mol-
dova, suvenir és bolgár._____________________________

Jó minőségű kertiföld eladó.
(Esetleg szállítással.) Tel.: 06-
30/3291-608_____________________________

Jó állapotban lévő balatoni
horgászcsónak evezőkkel el-
adó. Tel.: 06-87/434-580, mo-
bil: 06-30/576-4184_____________________________

LEGO játékot vásárolok. Érd.:
06-30/397-7912_____________________________

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

Elektromos kerékpárok, io
elektromos robogó, Sachs 30
cm3-es benzinmotoros kerék-
pár, benzin és dízel oldalkihaj-
tásos állómotorok 2-9 LE-ig,
kézi körfűrészek, oszlopos fúró,
Honda motoros Bomag lap-
vibrátorok 75-100 kg, Vibromax
1300 dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/380V,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, Echo egy-
kezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kismé-
retű áramfejlesztők, állványos
vizes köszörű átmérő 300 mm
220V, fás-szenes kályha, kézi
csempevágók, csendes ágda-
ráló 220V eladó – és még sok
minden más, amire önnek
szüksége lehet, érdeklődjön! Hi-
bás kisgép akkuk javítása cel-
lacserével! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác
tűzifa eladó 30.000 Ft
(1x1x1,7), 20.000 Ft (1x1x1)
Fűrészelt ágfa is kapható.
Válassza a korrektséget. Érd.:
06-30/604-2395_____________________________

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

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

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

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

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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

Villanyszerelő vagy műsze-
rész végzettségű, munkájára
igényes kollégát keresek Ka-
putechnikával foglalkozó cég,
fiatalos csapatába, teljes
munkaidőben foglalkoztatás-
ra. Jelentkezni a 06-20/227-
5656-os telefonszámon._____________________________

Tehergépkocsivezetőt mi-
xerre, pumpára felveszünk.
Érd.: 06-30/2161-910_____________________________

Badacsonytomajon, Tomaj
Kemping karbantartót keres.
Érd.: +36-30/979-9979_____________________________

Pultos-felszolgálót keresünk
a Nemesvitai Western-Park-
ba szezonális állásra.
2021.05.01-től 08.22-ig. Érd.:
06-30/621-3993_____________________________

Parki kisegítőt keresünk sze-
zonális állásra 2021. május
01-től aug. 31-ig. (Nemesvi-
ta Western Park) Érd.: 06-
30/621-3993_____________________________

Zöld Ráskó Kft. férfi munka-
erőt keres az alábbi feltéte-
lekkel: fizikai munkára való al-
kalmasság, józan életvitel. A
felvételnél előnyt jelent: B
kategóriás jogosítvány, mo-
torfűrész kezelő végzettség,
traktor jogosítvány, mező-
gazdasági gépkezelő vég-
zettség, erdészeti és kerté-
szeti munkában való jártas-
ság. Érdeklődni a 06-30/749-
9002 telefonszámon lehet."_____________________________

Pincemester állás: Energi-
kus, önálló munkavégzésre al-
kalmas, gyakorlatias, a pin-
cemunkában, szőlőfeldolgo-
zásban jártas szakembert ke-
resünk, aki borkóstolókat is
tud tartani. Logisztikai és ér-
tékesítési feladatok elvégzé-
sét is vállalja. Az állás betöl-
téséhez borász végzettség
vagy borászatban szerzett
gyakorlat szükséges. Amit
kínálunk: hosszú távú mun-
kalehetőség, versenyképes
fizetés. Érd.: 0630/3052095,
vagy az info@gilvesy.hu e-
mail címen lehet._____________________________

Ingatlanközvetítő vállalko-
zás jó kommunikáló mun-
katársakat keres ügyfél-
kapcsolat bővítésére má-
sodállásban, szabad időbe-
osztással, dupla premizált,
jutalékos rendszerben. Tel:
+36 70 376 7820

Kapuk, korlátok, kerítések,
lépcsők és egyedi acélszer-
kezetek gyártására illetve
ezen a területen jártas, önál-
lóan dolgozni tudó lakatost és
hegesztőt, vagy ezekben a
szakmákban jártas munka-
társat keresünk. Érd.: sze-
mélyesen a telephelyen vagy
a +36-30/846-5902 telefon-
számon. KO-FÉMTECH KFT.
Tapolca, Gyulakeszi út, Ka-
mocsa telep._____________________________

Kedves Álláskeresők! Rév-
fülöpre a Bisztró 71 üzle-
tünkbe éves állásra kere-
sünk: Konyhai kisegítő / mo-
sogató munkatársat. Első-
sorban gyakorlattal rendel-
kező, környékbeliek jelent-
kezését várjuk! Érdeklődni:
06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Rév-
fülöpre a Bisztró 71 üzle-
tünkbe éves állásra kere-
sünk: takarító munkatársat.
Elsősorban  környékbeli hölgy
jelentkezését várjuk! Érdek-
lődni: 06/70 428 1800 _____________________________

Kedves Álláskeresők! Rév-
fülöpre a Bisztró 71 üzle-
tünkbe éves állásra kere-
sünk: Fiatalos csapatunkba
felszolgáló / pultos munka-
társakat. (nyelvtudás előny)
Elsősorban gyakorlattal ren-
delkező, környékbeliek je-
lentkezését várjuk! Érdeklőd-
ni: 06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Rév-
fülöpre a Tat kávézóba /a
mólón lévő üzletünkbe/ kere-
sünk: Felszolgáló / pultos
munkatársakat a nyári sze-
zonra. Elsősorban gyakorlat-
tal rendelkező, németül vagy
angolul jól beszélő, környék-
beliek jelentkezését várjuk! Ér-
deklődni: 06/30 859 0842_____________________________

Józanéletű kőművest vagy
betanított kőművest keresek
lesenceistvándi telephellyel.
Bérezés 20.000 Ft/nap Érd.:
06-30/446-9345_____________________________

Józanéletű festőt és betaní-
tott kőművest, ácsot felve-
szek. Bér: 15.000 Ft/nap, ill.
segédmunkást keresek
11.000 Ft/napi bérben folya-
matos munkára. Érd.: 06-
30/360-5294_____________________________

Tapolcai étterembe keresünk
kollégákat felszolgáló, pin-
cér, szakács munkahelyek
betöltésére. Követelmény:
szakirányú végzettség. Érd.:
06-70/342-5742

Építőipari cég felvételt hirdet
építésvezetői pozícióra. Fel-
adatok: kivitelezések hely-
színi irányítása, alvállalkozói-
, megrendelői kapcsolattar-
tás, építési napló vezetése.
Versenyképes fizetés, cég-
autó, telefon, laptop. Jelent-
kezés: szakmai önéletrajzzal
az epvez2021@gmail.com
e-mail címen._____________________________

Alkalmi besegítőt keresünk
rendelőbe vegyes munkára
(elsősorban tapolcai, autót
vezetni tudó hölgyet). Érd.: 
alberletjozsi2020@gmail.com,
06-30/466-7226 estefelé. Eü-
végzettség előny!_____________________________

Autóbusz sofőrt keresünk
Tapolcáról, vagy környéké-
ről, szerződéses járatra! Te-
lefonszám: 06-20/471-2035_____________________________

Kőműves és segédmunkás
kollégákat keresünk 1998 óta
sikeresen működő vállalko-
zásunkba Tapolca és környé-
kéről kisebb alapozási és
egyéb feladatokra B kategó-
riás jogosítvánnyal éves ál-
lásra. Amit kínálunk: ver-
senyképes jövedelem, mun-
karuha, munkába járás tá-
mogatása, évi kétszeri leállás,
szabadság terhére. Évi két-
szeri béren kívüli juttatás.
Érd.: 06-20/316-0445_____________________________

Teherautó szerelésben jár-
tas autószerelelőt, mezőgép
szerelőt vagy géplakatos
kollégát keresünk tapolcai
munkahelyre. Tel.: 06-
30/947-7509_____________________________

Szigligeti teniszpályára ke-
resünk heti 20-30 órára pá-
lyamunkást és kertgondozót.
Érd.: 06-20/3311-630

Festő vállalkozás dolgozni
akaró, józan életű segéd-
munkást keres, Tapolca 40
km-es körzetében, munka-
rend hétfőtől péntekig, bére-
zés megegyezés szerint. Tel.:
06-70/249-7867_____________________________

Alkalmi munkára keresek
férfi munkaerőt, kiemelt bé-
rezéssel! Tel.: +36-30/947-
2862_____________________________
Kőműves szakmában jártas
gondnok-karbantartót kere-
sünk. Elvárás: önálló munka-
végzés, B kategóriás jogo-
sítvány. Érd.: 06-70/368-6681

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegsé-
gek, hajgyógyászat, visszér,
orvosi kozmetológiai beavat-
kozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák F.
u. 43. Érd.: 06-83/311-382,
06-30/375-2734

Közúti elsősegély tanfolyam
kiscsoportos vizsgafelkészí-
tés indul 2021. március 6-án,
szombaton 8.00 Tapolca, Vaj-
da J. u. 68. Tel.: 06-30/709-
1959 FKNYSZ: B/2020/003735_____________________________

Autóvezetés gyakorlása ok-
tatóval jogosítvánnyal ren-
delkezők részére. Óránként
5000 Ft-ért. Tel.: 06-20/4874-
586

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY
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kft.nyomda

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és
Értekbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök, ingatlan-
közvetítő
Tapolcán szép állapotú 1.
emeleti, 1 és fél szobás er-
kélyes lakás eladó. Ir.ár: 17,9
Mft Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen pano-
rámás 30 m2-es hétvégi ház
14 m2-es pincével, kb 3.800
m2-es gyümölcsfás szőlős
telekkel eladó. Ir.ár: 7,9 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán jó állapotú 1 egész
+ 1 fél szobás, erkélyes, ön-
álló gázfűtéses, társasházi
lakás garázzsal eladó. Együt-
tes ir.ár: 14 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Gyepükaján külterületi ré-
szén 79 m2-es hasznos terü-
letű ház 6176 m2-es gyü-
mölcsfás major szántófölddel
eladó. Ir.ár: 7 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca kertvárosában nap-
pali+4szobás, felújított, te-
tőtér beépítéses családi ház
garázzsal, pincével, műhellyel,
610 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 39,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Csobánc-hegyen balatoni
panorámás, kb. 4500 m2-es
területű szőlő, 3%-os beépít-
hetőséggel eladó. Ir.ár: 10
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 2 egész + 1 fél szo-
bás, fürdőszobás, 72 m2 hasz-
nos lakóterületű családi ház,
garázzsal, fatárolóval, 429 m2
önálló udvarral eladó. Ir.ár: 22
mFt. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30
év tapasztalatával, széles
vevőkörrel a lehető legjobb
vevőt találja meg ingatla-
nára, 3% közv.díjért. www.
badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Ben-
da Ferencné_____________________________

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

Készpénzes vásárlással ke-
resek Badacsony 20 km-es
körzetében hétvégi házakat,
présházakat, parasztházakat,
telket, panziót, vendégházat.
Tel: Török Tamás 06-20/959-
6293_____________________________
Tapolca kertvárosában fel-
újítandó kétszintes családi
ház 800 m2-es telken eladó.
Érd.: 06-20/487-7077_____________________________

Tapolcán tetőteres családi
ház, 70 m2-es eladó közös
udvarban, új tetőszerkezet,
korszerű fűtésrendszer, kis
udvar, pince és garázs. Ne ri-
adj vissza a közös udvartól,
gyere és nézd meg! Érd.: 06-
30/658-2869

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Automata mosógép ablakos
és felültöltős, szárítógép, mik-
ró AEG-Siemens porszívó ki-
tűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Újszerű állapotban lévő mo-
toros permetezőgép eladó
20.000 Ft-ért. Tel.: 06-20/402-
5714_____________________________
Eladó 4 db téligumi felnivel.
175x65x14-es. Ára: 7500
Ft/db. Érd.: 06-87/413-212_____________________________

Eladó 6 fiókos, 250 l-es fa-
gyasztószekrény, 70 l-es kis-
hűtő, 9 terítékes beépíthető
mosogatógép garanciával.
Érd.: 06-30/896-8818_____________________________

Háztartási és egyéb gépeit
(mosógép, mosogatógép, tűz-
hely, mikró, porszívó, fűnyíró,
kályha, hűtő stb., kivétel te-
levízió) ingyenesen elszállí-
tom. Lomtalanítást vállalok.
Tel.: 06-30/468-3852_____________________________

2 db gyermekheverő ingyen
elvihető Tapolcán. Tel.: 06-
87/434-237_____________________________

Kedvező áron eladó egyszer
használt BRD-004, három
üzemmódban is használható,
összecsukható, elektromos
kerékpár Li-ion akkumulátor-
ral. Tel.: 06-20/485-4395_____________________________

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

Fahasító gépek álló és fekvő
4 – 25 T, dobkasza 60 cm-es
önjáró, ipari fémvágó 350 mm
öntvényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágda-
rálók , villanymotorok
220/380V, mini gáz-oxigén-
hegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
lombszívó-fúvó gépek, ben-
zinmotoros és elektromos sö-
vényvágók, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, hideg-
és melegvizes sterimók, ben-
zinmotoros és elektromos hor-
dozható vízszivattyúk, akku-
töltők 6-12-24 V-os normál és
bikázós, Fein-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, 16 funkciós
faipari barkácsgép, elektro-
mos újszerű láncfűrészek, két-
hengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klí-
ma, 5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgászcsón-
aknak eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor
9 LE, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók, kör-
fűrész, gerendavágó), térkő
porszívó, asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, párael-
szívó gép nedves helyiségek-
hez elázott falakhoz 220V, ben-
zinmotoros önjáró lombszívó
75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmo-
toros zagyszivattyú újszerű,
Wacker benzinmotoros asz-
falt-betonvágó (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 téglavá-
gó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V eladó. Szállítás
megoldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

Vennék Révfülöpön régi TSZ
kertészetben saját részre föld-
részt kertnek. Kb. 400 m2-t,
esetleg szőlőt. Tel.: 06-
30/592-0545 Bódis_____________________________

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épüle-
tet, raktárt (eladót vagy ki-
adót), építési telket, zárt-
kertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg-
és Tapolca környékén, va-
lamint Balaton-felvidéken,
Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Köszö-
nettel, Bódis Péter Tel.: 06
70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda
Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky
u. 5 (Piac térnél)_____________________________

Eladó Örök BALATONI Pano-
rámás nyaraló a Szent
György-hegy Déli oldalán. Az
ingatlan 3 szintes összesen
101 m2-es (nappali+ 3 db fél
szoba, fürdő + wc, konyha),
a telek 2288m2, vezetékes víz
és villany az épületben. Ár: 59
M Ft Érdeklődni további in-
formációért: 06 70 904 61 10_____________________________

Keresünk családi házakat,
lakásokat, építési telkeket,
nyaralókat, pincéket, zárt-
kerti ingatlanokat, szőlő-
ket és területeket. Ingatla-
nok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással haté-
konyan, rövid időn belül
saját, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással is. Hív-
jon, 24 órán belül felvesz-
szük a kapcsolatot Önnel!
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Tapolcán, közel a városköz-
ponthoz 2 lakásos társasház
97 m2-es, összkomfortos, 2,5
szobás ház része kis kerttel,
kocsibeállóval eladó. Ár: 20,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Zalacsány mellett, Bókahá-
zán közvetlenül a falu mellett
gyönyörű kilátással 1850 m2-
es zártkerti terület 40 m2-es
cseréptetős házzal,további
beépítési lehetőséggel 500
m2 szőlővel, 20 db termő
gyümölcsfával eladó.  Ár:
2,9 M Ft     Ugyanitt 2800 m2
zártkerti terület beépítési le-
hetőséggel eladó. Ár: 2,3 M
Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra
szoruló, közös udvaros, össz-
komfortos, gázfűtéses csalá-
di ház, 230 m2-es telekrésszel
kedvező áron eladó. Ár: 7,99
M FT  Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es
kétszintes (+ tetőtér), akár 2
generációnak, panziónak is al-
kalmas, 5 szoba + 2 nappalis,
2 konyhás, 3 fürdőszobás, szi-
getelt, kiváló állapotú családi
ház nagy terasszal, gyönyörű
kilátással, teljes, igényes be-
rendezésével együtt, 1011 m2
telekkel eladó. Ár: 92 M FT Tel:
+36 70 376 7820    _____________________________

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

Gyenesdiáson 2 db belterületi
építési telek eladó. 1100 m2-
es 13,5 M Ft, 1400 m2-es 16,9
M Ft. Tel: +36 70 376 7820

Balatongyörökön 2000 m2-
es panorámás belterületi, épí-
tési telek eladó, melyből 2 ön-
álló  telek is kialakítható. Ár:
16,9 M FT Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Ukkon 80 m2-es, 2 szoba
nappali, konyhás tégla építé-
sű, összközműves családi ház,
összesen 2155 m2 belterüle-
ti telken, kerttel, 40 db termő
gyümölcsfával, 500 m telepí-
tett akácossal eladó. Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Ingatlan eladás, ingatlan vé-
tel prémium szolgáltatás-
sal. Tel: +36 70 376 7820

2 szobás lakás Berzsenyi ut-
cában eladó Tapolcán. Tel.:
06-30/579-6312_____________________________

Eladó UTOLSÓ 1 db felújított
lakás TAPOLCÁN (1 db II.
emeleti, 2 szobás, tetőtéri) a
Dobó lakótelepen. 51 m2 Ár:
15,5 M Ft. Azonnali költözé-
si lehetőséggel! Érdeklődni:
06 70 904 61 10_____________________________

Eladó TAPOLCA BELVÁRO-
SÁBAN, III. emeleti (lift nincs)
nappali + 2 szobás jó álla-
potú lakás. Irányár: 17,5 M Ft
Érdeklődni: 06 70 904 61 10_____________________________

Tapolca belvárosában 1.
emeleti, erkélyes, 1+2 fél-
szobás téglalakás eladó. Tel.:
06-30/835-3152_____________________________

Tapolcán lakást vásárolnék
csak tulajdonostól. Tel.: 06-
30/273-7764_____________________________

Tapolcán 2 szobás lakás tu-
lajdonostól eladó. Azonnal köl-
tözhető. Tel.: 06-70/410-9538_____________________________

Keresek kb. 40 m2-es, jó ál-
lapotú, beköltözhető, zu-
hanyzós, központi fűtéses,
földszinti vagy liftes házban 3.
emeletig eladó lakást. Tel.:
06-30/550-2211_____________________________

Tapolca keleti városrészé-
ben eladó Y-i 75 m2-es, hő-
szigetelt, felújított lakás, re-
dőnyös, műanyag ablakokkal,
hőszigetelt szakipari fallal,
pincehasználati joggal. Érd.:
08—18 óra között +36-
20/972-9335 telefonszámon.

Tapolcán 2 szobás lakás ki-
adó. 2 havi kaució szükséges.
Tel.: 06-70/410-9538_____________________________

Középkorú házaspár  saját
részre keres kiadó kis nyara-
lót panorámával július 1-től
augusztus 15-ig a Balaton-fel-
vidéken Tapolca és Zánka
között bárhol. Víz, villany, für-
dőszoba, konyha szükséges.
Tel.: 06209350304 
ildiko070408@gmail.com_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utca
8/B szám alatt 25 m2-es új ál-
lapotú, frissen festett, tetőtéri,
bútorozatlan lakás megbíz-
ható, nem dohányzó, leinfor-
málható bérlőnek (1 fő) liftes
társasházban minimum 1
évre kiadó. Rezsi fogyasztás
alapján külön fizetendő, házi-
állattal nem költözhető. Ér-
deklődni munkanapokon 9-16
óráig a 30/815-26-07-es te-
lefonszámon lehet._____________________________

Szoba kiadó. Minimális kau-
cióval! 1 fő részére Napi,
heti, havi fizetési lehetőség-
gel. 2.900.-ft Rezsivel együtt!
Ajándék: internet, kábel Tv, in-
gyen parkolás Tel: +36-
30/947-2862

KIADÓ

LAKÁS AC1Bdg

Kiadó albérletet keresek sa-
ját részre Badacsonytörde-
micen, Badacsonytomajon,
Badacsonyörsön, vagy a kör-
nyéken. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 06-70/247-4037

Garázs eladó vagy kiadó Ta-
polcán. Tel.: 06-70/556-7993

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

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

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

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

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés, csa-
tornaépítés, javítás és csõ-
törések mûszeres beméré-
se. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

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

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

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

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

_____________________________

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

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

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. 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: fuva-
rozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

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

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

Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvarozást,
költöztetést, lomok elhordását
vállalom. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Vashulladék, lemezhulladék
és autóroncs felvásárlás. Tel.:
06-70/941-2352

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

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

Parasztházak, pincék, gaz-
dasági épületek korhű felújí-
tását vállalja építőipari Kft. au-
tentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt fö-
dém, tetőtér beépítés rátét-
gerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

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

_____________________________

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

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

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

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

Befektetés a jövőbe! BLOCK-
BEN. Info: 06-30/475-2206

Fakivágás! Veszélyes fakivá-
gás, viharkár felszámolása,
veszélytelenítés, ledarabolás,
faápolás, középmagas, ma-
gas épületeken való munka-
végzés alpintechnikával. Kar-
dos Alpin.  Tel.: +36-30/251-
6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, 
web: kardosalpin.webnode.hu_____________________________

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

Kőműves munkákat, belső
átalakítást, falazást, vako-
lást, betonozást, térkövezést,
ill. járólapozást, csempézést
vállalok. Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

Fertőtlenítés, tisztítás, gom-
básodás-penészedés keze-
lése, lakóházak, nyaralók,
hűtőkamionok, személy-
gépjárművek szagmentesí-
tése és fertőtlenítése. Tel.:
+36-70/421-4829_____________________________

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

Kaszálás: Damilossal, Késsel,
Ág aprítás, Fűrészelés Faha-
sítás, Szár zúzás, Csörlőzés,
Bálázás, Homlokrakodás te-
reprendezés 80L 4x4 trak-
torral. Ingyenes árajánlat!
Autómentés, terepjárós teher
TAXI 0-24-ig. Tel: +36-
30/947-2862_____________________________

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

Műkő, márvány, gránit, sír-
emlékek, keretek, fedések,
vázák, mécsesek, sírtisztítá-
sok, sírfelújítások, betűvé-
sés. Szabó István kőfaragó
mester Tapolca, Bacsó B. u.
25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezé-
se. Tel.: 06-20/348-2726, 06-
20/230-6680_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása, al-
pintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Horváth Sándor ker-
tész, fakitermelő. T.: 06-
70/229-6598_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsáló-
irtás, nádtető lángmentesí-
tése, favédelem. T.: 06-
30/2270-717_____________________________

Villanyszerelés, lakóépüle-
tek, nyaralók hálózat felújítá-
sa, vezeték és szerelvények
cseréje, új hálózat kiépítése.
www.nagy-vill.hu Tel.: +36-
20/425-4468_____________________________

Kőműves és burkolómunká-
kat vállalunk! Ui.: cserép-
kályhák, kandallók építése, át-
rakása. Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása épüle-
tekre, villanyvezetékre lógó
ágak levágása és ezek köze-
lében lévő fák kivágása, zöld-
hulladék elszállítás. Szabó
Adrián Tel.: 06-20/563-6767

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

ŠKODA Favorit GLX március
végéig biztosítással, június
végéig műszakival, valamint
sok + alkatrésszel eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/352-9239_____________________________

Nyárigumi 4 db 185/65x15
Vredestein 2018-ban vásárolt
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

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

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

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_____________________________

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

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

Centrifuga, forgótárcsás mo-
sógép, felültöltős-ablakos mo-
sógép, szárítógép, fagyasztó
szekrény-fagyasztó láda, 420
l-es fagyasztó láda, valamint
konyhabútor felszereléssel
együtt eladó. Tel.: 06-30/905-
9367_____________________________
Kukát vásárolnék! 120 l, ke-
rekest lehetőleg, nem törött
állapotban. Érd.: 06-30/397-
7912_____________________________
Eladó egy 3 kerekű kerékpár
enyhén mozgáskorlátozottak,
illetve egyensúlyzavarokkal
küzdők részére. Tel.: 06-
20/356-4018_____________________________

Hízósertések eladók, kb. 100
kg-osak. Tel.: 06-30/7298148_____________________________

Búza, búzaszalmabála
160x120-as eladó. Búza
6.000 Ft/q, szalmabála 4.000
Ft/db. Tel.: 06-30/440-0764_____________________________

Rába 15 és TZ4K- hoz alter-
náló kaszák, szalagos rend-
sodró, burgonya kipörgető
és egyMF70-es robigép el-
adó. Ár: 60.000 Ft-ól Érd.: 06-
30/533-1007_____________________________

Fahasító 20 cm átmérőjű
kúppal 380 V-os motorral el-
adó. Tel.: 06-30//273-7764

VEGYES oöl

JÁRMŰ

TR-3,3 CC Honda motoros agg-
regátor kb. 5 üzemórát használ-
va eladó. Tel.: 06-20/952-0114_____________________________

Csemegeszőlő 3 rügyes 
oltócsapok rendelhetők a 
pefur55@freemail.hu e-ma-
ilen 500 ft/db áron. Fajták:
csabagyöngye,palatína, Esz-
ter, favorit, pannónia kincse,
szőlőskertek királynője, mol-
dova, suvenir és bolgár._____________________________

Jó minőségű kertiföld eladó.
(Esetleg szállítással.) Tel.: 06-
30/3291-608_____________________________

Jó állapotban lévő balatoni
horgászcsónak evezőkkel el-
adó. Tel.: 06-87/434-580, mo-
bil: 06-30/576-4184_____________________________

LEGO játékot vásárolok. Érd.:
06-30/397-7912_____________________________

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

Elektromos kerékpárok, io
elektromos robogó, Sachs 30
cm3-es benzinmotoros kerék-
pár, benzin és dízel oldalkihaj-
tásos állómotorok 2-9 LE-ig,
kézi körfűrészek, oszlopos fúró,
Honda motoros Bomag lap-
vibrátorok 75-100 kg, Vibromax
1300 dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/380V,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, Echo egy-
kezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kismé-
retű áramfejlesztők, állványos
vizes köszörű átmérő 300 mm
220V, fás-szenes kályha, kézi
csempevágók, csendes ágda-
ráló 220V eladó – és még sok
minden más, amire önnek
szüksége lehet, érdeklődjön! Hi-
bás kisgép akkuk javítása cel-
lacserével! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác
tűzifa eladó 30.000 Ft
(1x1x1,7), 20.000 Ft (1x1x1)
Fűrészelt ágfa is kapható.
Válassza a korrektséget. Érd.:
06-30/604-2395_____________________________

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

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

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

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

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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

Villanyszerelő vagy műsze-
rész végzettségű, munkájára
igényes kollégát keresek Ka-
putechnikával foglalkozó cég,
fiatalos csapatába, teljes
munkaidőben foglalkoztatás-
ra. Jelentkezni a 06-20/227-
5656-os telefonszámon._____________________________

Tehergépkocsivezetőt mi-
xerre, pumpára felveszünk.
Érd.: 06-30/2161-910_____________________________

Badacsonytomajon, Tomaj
Kemping karbantartót keres.
Érd.: +36-30/979-9979_____________________________

Pultos-felszolgálót keresünk
a Nemesvitai Western-Park-
ba szezonális állásra.
2021.05.01-től 08.22-ig. Érd.:
06-30/621-3993_____________________________

Parki kisegítőt keresünk sze-
zonális állásra 2021. május
01-től aug. 31-ig. (Nemesvi-
ta Western Park) Érd.: 06-
30/621-3993_____________________________

Zöld Ráskó Kft. férfi munka-
erőt keres az alábbi feltéte-
lekkel: fizikai munkára való al-
kalmasság, józan életvitel. A
felvételnél előnyt jelent: B
kategóriás jogosítvány, mo-
torfűrész kezelő végzettség,
traktor jogosítvány, mező-
gazdasági gépkezelő vég-
zettség, erdészeti és kerté-
szeti munkában való jártas-
ság. Érdeklődni a 06-30/749-
9002 telefonszámon lehet."_____________________________

Pincemester állás: Energi-
kus, önálló munkavégzésre al-
kalmas, gyakorlatias, a pin-
cemunkában, szőlőfeldolgo-
zásban jártas szakembert ke-
resünk, aki borkóstolókat is
tud tartani. Logisztikai és ér-
tékesítési feladatok elvégzé-
sét is vállalja. Az állás betöl-
téséhez borász végzettség
vagy borászatban szerzett
gyakorlat szükséges. Amit
kínálunk: hosszú távú mun-
kalehetőség, versenyképes
fizetés. Érd.: 0630/3052095,
vagy az info@gilvesy.hu e-
mail címen lehet._____________________________

Ingatlanközvetítő vállalko-
zás jó kommunikáló mun-
katársakat keres ügyfél-
kapcsolat bővítésére má-
sodállásban, szabad időbe-
osztással, dupla premizált,
jutalékos rendszerben. Tel:
+36 70 376 7820

Kapuk, korlátok, kerítések,
lépcsők és egyedi acélszer-
kezetek gyártására illetve
ezen a területen jártas, önál-
lóan dolgozni tudó lakatost és
hegesztőt, vagy ezekben a
szakmákban jártas munka-
társat keresünk. Érd.: sze-
mélyesen a telephelyen vagy
a +36-30/846-5902 telefon-
számon. KO-FÉMTECH KFT.
Tapolca, Gyulakeszi út, Ka-
mocsa telep._____________________________

Kedves Álláskeresők! Rév-
fülöpre a Bisztró 71 üzle-
tünkbe éves állásra kere-
sünk: Konyhai kisegítő / mo-
sogató munkatársat. Első-
sorban gyakorlattal rendel-
kező, környékbeliek jelent-
kezését várjuk! Érdeklődni:
06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Rév-
fülöpre a Bisztró 71 üzle-
tünkbe éves állásra kere-
sünk: takarító munkatársat.
Elsősorban  környékbeli hölgy
jelentkezését várjuk! Érdek-
lődni: 06/70 428 1800 _____________________________

Kedves Álláskeresők! Rév-
fülöpre a Bisztró 71 üzle-
tünkbe éves állásra kere-
sünk: Fiatalos csapatunkba
felszolgáló / pultos munka-
társakat. (nyelvtudás előny)
Elsősorban gyakorlattal ren-
delkező, környékbeliek je-
lentkezését várjuk! Érdeklőd-
ni: 06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Rév-
fülöpre a Tat kávézóba /a
mólón lévő üzletünkbe/ kere-
sünk: Felszolgáló / pultos
munkatársakat a nyári sze-
zonra. Elsősorban gyakorlat-
tal rendelkező, németül vagy
angolul jól beszélő, környék-
beliek jelentkezését várjuk! Ér-
deklődni: 06/30 859 0842_____________________________

Józanéletű kőművest vagy
betanított kőművest keresek
lesenceistvándi telephellyel.
Bérezés 20.000 Ft/nap Érd.:
06-30/446-9345_____________________________

Józanéletű festőt és betaní-
tott kőművest, ácsot felve-
szek. Bér: 15.000 Ft/nap, ill.
segédmunkást keresek
11.000 Ft/napi bérben folya-
matos munkára. Érd.: 06-
30/360-5294_____________________________

Tapolcai étterembe keresünk
kollégákat felszolgáló, pin-
cér, szakács munkahelyek
betöltésére. Követelmény:
szakirányú végzettség. Érd.:
06-70/342-5742

Építőipari cég felvételt hirdet
építésvezetői pozícióra. Fel-
adatok: kivitelezések hely-
színi irányítása, alvállalkozói-
, megrendelői kapcsolattar-
tás, építési napló vezetése.
Versenyképes fizetés, cég-
autó, telefon, laptop. Jelent-
kezés: szakmai önéletrajzzal
az epvez2021@gmail.com
e-mail címen._____________________________

Alkalmi besegítőt keresünk
rendelőbe vegyes munkára
(elsősorban tapolcai, autót
vezetni tudó hölgyet). Érd.: 
alberletjozsi2020@gmail.com,
06-30/466-7226 estefelé. Eü-
végzettség előny!_____________________________

Autóbusz sofőrt keresünk
Tapolcáról, vagy környéké-
ről, szerződéses járatra! Te-
lefonszám: 06-20/471-2035_____________________________

Kőműves és segédmunkás
kollégákat keresünk 1998 óta
sikeresen működő vállalko-
zásunkba Tapolca és környé-
kéről kisebb alapozási és
egyéb feladatokra B kategó-
riás jogosítvánnyal éves ál-
lásra. Amit kínálunk: ver-
senyképes jövedelem, mun-
karuha, munkába járás tá-
mogatása, évi kétszeri leállás,
szabadság terhére. Évi két-
szeri béren kívüli juttatás.
Érd.: 06-20/316-0445_____________________________

Teherautó szerelésben jár-
tas autószerelelőt, mezőgép
szerelőt vagy géplakatos
kollégát keresünk tapolcai
munkahelyre. Tel.: 06-
30/947-7509_____________________________

Szigligeti teniszpályára ke-
resünk heti 20-30 órára pá-
lyamunkást és kertgondozót.
Érd.: 06-20/3311-630

Festő vállalkozás dolgozni
akaró, józan életű segéd-
munkást keres, Tapolca 40
km-es körzetében, munka-
rend hétfőtől péntekig, bére-
zés megegyezés szerint. Tel.:
06-70/249-7867_____________________________

Alkalmi munkára keresek
férfi munkaerőt, kiemelt bé-
rezéssel! Tel.: +36-30/947-
2862_____________________________
Kőműves szakmában jártas
gondnok-karbantartót kere-
sünk. Elvárás: önálló munka-
végzés, B kategóriás jogo-
sítvány. Érd.: 06-70/368-6681

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegsé-
gek, hajgyógyászat, visszér,
orvosi kozmetológiai beavat-
kozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák F.
u. 43. Érd.: 06-83/311-382,
06-30/375-2734

Közúti elsősegély tanfolyam
kiscsoportos vizsgafelkészí-
tés indul 2021. március 6-án,
szombaton 8.00 Tapolca, Vaj-
da J. u. 68. Tel.: 06-30/709-
1959 FKNYSZ: B/2020/003735_____________________________

Autóvezetés gyakorlása ok-
tatóval jogosítvánnyal ren-
delkezők részére. Óránként
5000 Ft-ért. Tel.: 06-20/4874-
586

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

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./9.   2021. március 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

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

Csatlakozzon csapatunkhoz, mi megbecsüljük szakembereinket!

Részletekről érdeklődjön a +36 70 199 8662
telefonszámon, és küldje el önéletrajzát

a bcsizmadia@dga.hu email címre.

Az acélszerkezetek, hegesztett gépalkatrészek
gyártásával foglalkozó DGA Kft-hez

rendelkező
munkatársakat keresünk hosszú távú, stabil

munkavégzésre.
Megnövekedett rendelésállományunk miatt

nagymértékben bővítjük létszámunkat
az alábbi munkakörökben:

szakképzett, fémipari tapasztalattal

Ha szeretne egy stabil, 100%-ig magyar tulajdonú cégnél
dolgozni, van szakirányú végzettsége és tapasztalata,

akkor jelentkezzen hozzánk!

Mosós(betanított munka)
Hegesztő
Lakatos

Hegesztő robot gépkezelő
CNC forgácsoló gépkezelő/programozó
Szerelő-csomagoló (betanított munka)

Fényező

Munkavégzés helye: Devecser és Nemesgulács

Elvárás: fémipari tapasztalat, darukezelői
bizonyítvány, pontos, precíz munkavégzés,

több műszakos munkarend vállalása

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

A kupon más akcióval együtt nem érvényesíthető!

DIEGO napok Tapolcán
március 11-14-ig  !

laminált padló, vízálló padló,
műfű padlószőnyeg

10%

darabszőnyeg, függöny,
karnis, tapéta

20%

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

259
Ft/db

319
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

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

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.é é á ó

Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

09.00-13.00
ZÁRVA

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

www.craniomed.hu • facebook.com/craniomed
06-30/369-0002

GYÓGYSZER
NÉLKÜL

Immunerősítés, betegség/műtét
utáni legyengült állapot,

fejfájás, álmatlanság,
emésztési zavarok kezelése.

MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL

V
E

/4
3/

65
9-

1/
20

19

keresünk Nemesgulácsi
telephelyre 3 műszakos

munkarendbe munkatársat
partnerünk számára.

Darukezelői végzettség
előnyt jelent.

Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, várjuk

jelentkezését a

06 70/643-1227
ibd.quality@gmail.com

telefonszámon,
vagy az

e-mail címen

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: H-P: 8-12.00, 13-17 Szo.: 8-12

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

Tel.: 06-30/3777-079

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA
• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

Bankkártyás fizetési lehetőség!
Bankkártyás fizetési lehetőség!

kedvező árakon!kedvező árakon!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.Tapolca, Batsányi u. 1.

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

ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

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

GÉPKEZELŐ,
KŐMŰVES

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

TAPOLCA ÁLLATORVOSI KÖZPONT

DR. ÁSVÁNYI TAMÁS
Tapolca, Batsányi u. 44.
Tel.: 06-20/9217-372

Email: asvanyi.tamas@gmail.com

Örömmel értesítek minden kedves Gazdit,
hogy a Tapolcai Állatorvosi Központ gépparkja
jelentős fejlesztésnek köszönhetően az eddigi

szolgáltatásokon felül egy ultra modern RTG géppel
és vérlabor diagnosztikai géppel gazdagodott,

melyeknek köszönhetően az eredmények
15-20 perc alatt elkészülnek.

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit a megszokott
nyitvatartási időben, előzetes időpont egyeztetés után!

www.tapolcaallatorvos.hu
Nyitvatartás:

hétfő-péntek de.: 9.00-11.00,
du.: 15.00-18.00

szombat: 8.00-9.00

EMOTION
RÁDIÓFREKVENCIA

HOZD MAGAD FORMÁBA!!!

KERESSETEK TANÁCSÉRT!!!

MEGÉRKEZETT A GRÁCIÁBA!!!

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Kozmetikus Mester, Image Peeling Szakember

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

www.gracia-beauty-center.hu

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

CSÚCSTECHNOLÓGIA
AZ ALAKFORMÁLÁSBAN!!!

Az Emotion RF4
multipoláris

rádiófrekvenciás
technológia

a legújabb tudományos
fejlődést kínálja

a cellulit kezelésben,
a testformálásban,

a zsírbontásban,
a bőrfeszesítésben

és az öregedés ellen.

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 03. 04 - 2021. 03. 17.
Sertés csontnélküli karaj
Sertéslapocka
Sertésoldalas

Pápai gépsonka
Pápai juhbeles virsli
Pápai lecsókolbász
Pápai disznósajt (nyelvvel)
Pápai olasz felvágott

Füstölt hátsó parasztsonka
Füstölt kötözött combhús
Füstölt darabolt comb
Füstölt tarja
Füstölt hátsó csülök

(hagyományos pác)

1.249 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.250 Ft/kg

2.490 Ft/kg
1.890 Ft/kg

999 Ft/kg
1.190 Ft/kg
1.190 Ft/kg

2.090 Ft/kg
2.290 Ft/kg
2.290 Ft/kg
2.290 Ft/kg
1.390 Ft/kg

Húsvéti ajánlatunk:

Weboldalunk: www.sportboltom.hu

A környék legjobb áraival és legnagyobb
választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

SZÉP-KÁRTYA ELFOGADÓHELY! (SZABADIDŐ ZSEB)

Nike, Adidas gyerekcipők
nagy választékban már 9990 Ft-tól!

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

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

BÚTOR

VIDA BÚTOR FIATALOS CSAPATÁBA, MUNKATÁRSAT

KERESÜNK ASZTALOS MŰHELYÜNKBE!
NEM BAJ, HA NEM EZ A SZAKMÁD, CSAK

KÉZÜGYESSÉGED LEGYEN.
FELADATOD: BÚTOROK ÖSSZESZERELÉSE, SZÁLLÍTÁSA,

BEÉPÍTÉSE LESZ.
HA SZERETNÉL EGY LENDÜLETES, VIDÁM CSAPAT TAGJA

LENNI HÍ

E-MAIL CÍMRE

VD A +36 20/373 7441-ES TELEFONSZÁMOT,
VAGY JELENTKEZZ A vidarobert21@gmail.com

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 és/vagy
gyakorlattal rendelkező

kazánfűtőt
folyamatos munkarendbe.

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 2 műszakos

munkarendbe 1 fő

a termelési folyamatban keletkező anyagok
mozgatásához, szállításához.

targoncavezetőt

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

(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

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

638 Ft/l

0,5 l

319
Ft/db

785 Ft/l

0,33 l

259
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

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

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.

Z-Szabó Bau és Társa
és

alvállalkozó
azonnali

kezdéssel felvesz.

köművest
köműves

brigádot

„Z-SZABÓ-BAU”„Z-SZABÓ-BAU”

építé
si vállalkozás

építé
si vállalkozás

Érd.:06-30/216-3528
06-70/421-5725

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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:

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

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

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartásunk: H-P: 08.30-16.30

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 8-tól március 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:

daragaluska leves, kelkáposzta főzelék fasírttal
tavaszi zöldségleves, milánói makaróni

gombaleves, mézes-mustáros csirke rizzsel
kolbászos bableves, almás palacsinta eperöntettel

brokkolikrémleves, rántott borda rizzsel
petrezselymes burgonyaleves, bakonyi szelet tésztával

csontleves, párizsi szelet kukoricás rizzsel

ingyenes hetilap

KERESSEN

MINKET

AZ

INTERNETEN!
WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

BÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉSBÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉS
Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
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KÖLCSEY Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

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
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