
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./11.   2021. március 20.

, 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

A WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. tapolcai partnercége számára
felvételt hirdet

(csomagoló, csomagleszedő) munkakörbe
szigetelőanyag-gyártó munkatárs

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

- termék mozgatása, rakat képzése
- minőségi vagy csomagolási hibás darabok kiválasztása
- műszakvezető által elrendelt feladatok végrehajtása
- késztermék előállítás
- min. 8 általános végzettség
- orvosi alkalmasság
- megfelelő fizikai állapot - erős fizikum, állóképesség szükséges
- 3 műszak vállalása
- kiemelkedő bérezés, műszakpótlék
- bejárás támogatás (gépkocsi vagy távolsági buszjárat)
- cafeteria, ösztönző rendszer

Jelentkezni lehet: www.whc.hu
06-92/550-641, 06-30/269-6682
kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:
• Operátor

• Szerszámfelrakó

• Beállító lakatos

• Raktári csoportvezető

(fröccsöntőgép-kezelő)

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye:
8248 Nemesvámos,
Huszárok útja 2.

Amit kínálunk:

Tapolca irányából céges járat (Tapolca-
Vigántpetend-Pula-Nagyvázsony-Nemesvámos,
Nagyvázsony-Mencshely-Vöröstó-Tótvázsony-
Hidegkút-Kövesgyűr puszta-Nemesvámos)

• Kiszámítható jövedelem
• Törvényen felüli, jelentősen magasabb éjszakás

pótlék
• Jelenléti prémium már próbaidő alatt
• Teljesítménybónusz
• Felvétel saját állományba
•

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.

Fröccsöntő gépbeállító lakatos Raktári csoportvezető
Feladatok:

Elvárások:

• Műanyag-fröccsöntő gépek indítása, beállítása
• Átállások, szerszámcserék lebonyolítása,

gyártási paraméterek beállítása
• Minőségi és a technológiai paraméterek

folyamatos felügyelete, optimalizálása

• Műszaki jellegű szakmunkás végzettség
• Műszaki rajz- és anyagismeret
• Műanyag-fröccsöntésben szerzett 2-3 éves

gépbeállítói tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása

Feladatok:

Elvárások:

• Irányítani a raktárban dolgozó munkatársakat
• Figyeli a raktárban a készletszinteket, mennyiségileg és minőségileg

átveszi, szakszerűen tárolja és kiadja az anyagokat,
a készletmozgásokat naprakészen rögzíti, megfelelően dokumentálja

• Felelős a kizárólagosan a kezelésében lévő készletek meglétéért,
rendszeresen ellenőrzi a készletegyezőséget, az esetleges hiányt és
többletet jelzi felettese felé

• Középfokú végzettség és legalább 3 év raktáros szakmai tapasztalat
• Vezetőállásos, gyalogkíséretű targoncás jogosítvány és OKJ bizonyítvány
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

TŰZIFA VÁSÁR AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL
KEDVEZŐ ÁR, MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÓ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS RENDELÉS:
Uzsai Erdészeti Igazgatóság • Cím: 8321 Uzsa, Erdésztelep 19.

Telefon: 06-87/536-023 • E-mail: uzsa@bp-erdo.hu
A feltüntetett árak az áfát és a szállítási költséget tartalmazzák.

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

CSER vagy AKÁC VÁLOGATOTT TŰZIFA
(2 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 116 205 Ft

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 138 430 Ft

CSER HENGERES TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 125 730 Ft

Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

DR. ÁSVÁNYI TAMÁS

Kedves Gazdik!
A Kormány által kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel

mindannyiunk érdekében dr. Ásványi Tamás állatorvos
az alábbiakat kéri mindenkitől:

1. Jó idő esetében ne tömörüljenek a váróba, kint a szabadban megfelelő
távolságra várakozzanak, egymást kivárva türelmesen jöjjenek be
az érkezési sorrendben!

2. Egy beteggel egy gazda jöjjön be hozzánk a rendelőbe!
3. Lehető legrövidebbre fogják a konzultációkat!
4. A váróban kihelyezett kézfertőtlenítőt kérem használják a kezelőbe történő

belépés előtt.
5. Aki betegnek érzi magát, kérjük maradjon otthon!
6. Tiszteljék egymást és legyenek egymás felé empátiával!
7. Jelen tudásunk szerint ez a betegség nem terjedt át kis kedvenceinkre,

nem betegíti meg őket, de testfelületükről simogatással esetleg fertőzhetnek!
8. Telefonáljanak! Kérjenek időpontot! Telefonon tudnak tanácsot kérni abban

az esetben, ha panasza van a kis kedvencének, de nem tudják elhozni.
9. Az idő melegedésével tömegesen jelentek meg a külső élősködők. Érdemes

a hosszan tartó kullancs és bolha írtó szereket beszerezni.
10. Ha valami okból kis kedvencük egyedül marad otthon (karantén, kórházba

kerülnek, egyéb korlátozó intézkedések) kérem gondoskodjanak ellátásukról.
Beszéljék meg szomszédjaikkal, ismerősökkel, hogy gondoskodjanak róluk.

11. Mindenki viseljen maszkot!

Tapolca, Batsányi u. 44. Tel.: 06-20/9217-372
Email: asvanyi.tamas@gmail.com
www.tapolcaallatorvos.hu

Nyitvatartás:
hétfő-péntek de.: 9.00-11.00,

du.: 15.00-18.00
szombat: 8.00-9.00

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

ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁS,
ÁCS MUNKÁBAN JÁRTAS

SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

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

GÉPKEZELŐ,
KŐMŰVES, ÁCS

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

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

(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

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:

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 22-től március 28-ig:

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

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

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:
Szombat:

Vasárnap:

tojásleves, savanyú kerékrépa-főzelék sertéspörkölttel
karalábéleves, zöldborsós tokány tésztával

gombaleves, rakott penne
hentesleves, mákos guba

paradicsomleves, rántott borda rizzsel
karfiolleves grízgaluskával, natúr csirkemell sajtmártással és rizzsel

csontleves finommetélttel, lecsós szelet rizzsel

Az Ingatlan Patika Kft. tapolcai székhelyére felvételt hirdet
az alábbi munkakörökben:

• INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ

• KŐMŰVES és SZOBAFESTŐ

Feltétel: ingatlanközvetítői végzettség és ennek megfelelő
szakmai tapasztalat, B típusú jogosítvány, saját autó

Feladatok: ingatlan közvetítés, értékbecslés, a cég tulajdonában lévő
ingatlanok menedzselése,

gyakorlattal rendelkező, „ezermester” karbantartó munkatársakat.

továbbá, ingatlanfejlesztői részlegünk fizikai munkakörben keres:

Önéletrajzokat az ingatlanpatika@gmail.com-ra várjuk. Érdeklődni további információkért
a 06-30/552-2328-as telefonszámon Horváth Norbert asszisztens munkatársunknál lehet.



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

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

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Hétfőtől szombatig:

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca,  Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Szent György-hegyen 47 m2-es,
de 23 m2-rel bővíthető lakóterü-
letű felújított nappali, konyha, ét-
kező, fürdőszoba-wc helyiségek-
ből álló Tanú hegyekre panorámás
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 22,9 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca városközponthoz közel
eső 3 szobás, 2 konyhás, 2 für-
dőszobás, 94 m2-es hasznos la-
kóterületű családi ház 830 m2-es
telekterülettel eladó. Ir.ár: 22 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Badacsonyörsön külterületi ba-
latoni panorámás, 2432 m2-es te-
lekterületű erdő 13 m2-es boltíves
pincével, 26 m2-es hétvégi ház
építésének lehetőségével eladó.
Ir.ár: 16 mFt T.: 06-20/615-6635
Tapolcán szép állapotú 1. emeleti,
1 és fél szobás erkélyes lakás el-
adó. Ir.ár: 17,9 Mft Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolcán jó állapotú 1 egész +
1 fél szobás, erkélyes, önálló
gázfűtéses, társasházi lakás ga-
rázzsal eladó. Együttes ir.ár: 14
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Gyepükaján külterületi részén
79 m2-es hasznos területű ház
6176 m2-es gyümölcsfás major
szántófölddel eladó. Ir.ár: 6,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosában nappa-
li+4szobás, felújított, tetőtér be-
építéses családi ház garázzsal,
pincével, műhellyel, 610 m2-es
telekterülettel eladó. Ir.ár: 39,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év
tapasztalatával, széles vevőkör-
rel a lehető legjobb vevőt találja
meg ingatlanára, 3% közv.díjért.
www.badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Benda Fe-
rencné_____________________________

Készpénzes vásárlással keresek
Badacsony 20 km-es körzeté-
ben hétvégi házakat, présházakat,
parasztházakat, telket, panziót,
vendégházat. Tel: Török Tamás
06-20/959-6293_____________________________

Tapolcán tetőteres családi ház,
70 m2-es eladó közös udvarban,
új tetőszerkezet, korszerű fűtés-
rendszer, kis udvar, pince és ga-
rázs. Ne riadj vissza a közös ud-
vartól, gyere és nézd meg! Érd.:
06-30/658-2869_____________________________

Tapolca kertvárosában vennék 2
szobás, összkomfortos, jó állapotú
kertes házat. kb. 200 négyszögöl
telekkel. Tel.: 06-20/262-1729_____________________________

Eladó Zalahalápon 792 m2 köz-
művesített sarki telek. Ir.ár: 4,2
mFt Tel.: 06-70/779-1014_____________________________

Balatongyörökön 2000 m2-es
panorámás belterületi, építési te-
lek eladó, melyből 2 önálló  telek
is kialakítható. Ár: 16,9 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

APRÓHIRDETÉSEK:
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EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

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

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, szegély-
lécek, ajtók, ablakok, folyamato-
san kaphatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok 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 dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porce-
lánokat, faliórákat, hagyaték-
ból maradt tárgyakat. T.: 06-
30/469-1461_____________________________

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_____________________________
Csemegeszőlő 3 rügyes oltó-
csapok rendelhetők a petur55@
freemail.hu e-mailen 500 ft/db
áron. Fajták: csabagyöngye,pala-
tína, Eszter, favorit, pannónia kin-
cse, szőlőskertek királynője, mol-
dova, suvenir és bolgár._____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Magas humusztartalmú jó mi-
nőségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267 _____________________________

Minőségi termőföld eladó Ta-
polcán, helyszíni felrakással vagy
kiszállítással is kérhető. Érd.: 06-
70/886-68-08_____________________________

Puli kiskutya eladó. Keresi szerető
gazdiját. Tel.: 0630/946-2533

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolással eladó. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -
karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791

JÁRMŰ
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TŰZIFA )

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kamerás
állapotfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mûszeres
bemérése. Vezetékek nyomvo-
nalazása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítá-
sát, teljeskörű ügyintézéssel, ge-
nerálkivitelben. Tel.: 06-70/391-
8147_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Homokfúvás, felnik elektroszta-
tikus porfestése, garanciával!
Háromi Zsolt, 06-30/617-8008
Lesenceistvánd_____________________________

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

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

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

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

Ácsmunkákat reális áron válla-
lok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

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

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, kerí-
tések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu

Férfi munkatársat keresünk Ta-
polcára. Vegyes feladatkör: kerti
munka, karbantartás, karám ta-
karítás, kisebb építőipari munkák.
Versenyképes fizetés, útiköltség
térítéssel. Tel.: +36-20/522-2377_____________________________

Orvosi rendelőbe besegítő mun-
katársat keresünk vegyes mun-
kára lehetőleg tapolcai, jogosít-
vánnyal rendelkező, nem do-
hányzó hölgy személyében, ápo-
lói végzettség előny. Érd: du. 06-
30/466-7226_____________________________

A Káli-medence Idősek Otthona
( 8282, Mindszentkálla, Rákóczi
u.16.) szakképzettséggel  (szoci-
ális gondozó és ápoló) rendelke-
ző munkatársat vár szeretettel. To-
vábbi információ minden felme-
rülő kérdésben: Kis Tóth Dia
87/478-170, vagy 06-20/322-
5595

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734_____________________________

A tapolcai Piac és Vásárcsarnok
továbbra is üzemel a Kormány-
rendelet értelmében, kedden,
pénteken és nagypénteken is 6-
12. Várjuk kedves vásárlóinkat._____________________________

Házi sütemény vásár lesz a ta-
polcai városi piacon 2021.04.02-
án Nagypénteken. Érdeklődni:
06-70/945-6582 telefonszámon.

Vállalok korrepetálást alsó ta-
gozaton, 1-4. osztályban, valamint
angol korrepetálást, nyelvvizs-
gára felkészítést! Tel.: 06-20/518-
3844
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Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre
hajló ágak levágása, alpintechni-
kai módszerrel. Bozótirtás. Hor-
váth Sándor kertész, fakitermelő.
T.: 06-70/229-6598_____________________________

Villanyszerelés, lakóépületek,
nyaralók hálózat felújítása, veze-
ték és szerelvények cseréje, új há-
lózat kiépítése. www.nagy-vill.hu
Tel.: +36-20/425-4468_____________________________

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

Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villanymo-
torok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinmoto-
ros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elekt-
romos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál és
bikázós, Fein-Makita gipszkar-
toncsavarozók, 16 funkciós faipari
barkácsgép, elektromos újszerű
láncfűrészek, kéthengeres új
kompresszorok, Gardena házi víz-
mű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asz-
tali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmotoros
zagyszivattyú újszerű, Wacker
benzinmotoros aszfalt-betonvá-
gó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, faeszterga 1000 mm,
2 késes vágópult fűnyírótraktor-
hoz, Yamaha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és téglavágó fű-
rész, hordozható ipari ventillátor
220 V, akkus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és benzin-
motoros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V eladó. Szállí-
tás megoldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin és
dízel oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, kézi körfűrészek, osz-
lopos fúró, Honda motoros Bomag
lapvibrátorok 75-100 kg, Vibro-
max 1300 dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/380V,
Stihl-Husqvarna-Jonsered újsze-
rű láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Fein fémvágó
fűrész új, légpuska, Honda agg-
regátorok 2-6,5 KW/220V, hor-
dozható kisméretű áramfejlesztők,
állványos vizes köszörű átmérő
300 mm 220V, fás-szenes kályha,
kézi csempevágók, csendes ág-
daráló 220V eladó – és még sok
minden más, amire önnek szük-
sége lehet, érdeklődjön! Hibás kis-
gép akkuk javítása cellacserével!
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák ki-
vágása, gallyazása épületekre,
villanyvezetékre lógó ágak levá-
gása és ezek közelében lévő fák
kivágása, zöldhulladék elszállí-
tás. Szabó Adrián Tel.: 06-20/563-
6767

Keresünk családi házakat, la-
kásokat,építési telkeket, nya-
ralókat, pincéket, zártkerti in-
gatlanokat, szőlőket és terüle-
teket. Ingatlanok vétele, eladá-
sa teljes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, rövid időn belül saját,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot Ön-
nel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra szoruló,
közös udvaros, összkomfortos,
gázfűtéses családi ház, 230 m2-
es telekrésszel  kedvező áron el-
adó. Ár: 7,99 M FT Tel: +36 70
376 7820_____________________________

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

Reziben  5196 m2-es zártkerti te-
rület 1 db 100 m2-es és 1 db 60
m2-es házzal, pince-présházzal,
vízzel, villannyal,  20 db termő
gyümölcsfával,  1500 m2 szőlő-
vel, Hévízi kilátással eladó. Ár:
34,9 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vétel
prémium szolgáltatással. Tel:
+36 70 376 7820

Tapolca központi részén 95 m2-
es családi ház jellegű, földszintes,
gázkonvektoros fűtésű polgári
építésű 2 szoba, összkomfortos la-
kás tulajdonostól eladó. Tetőtér
beépíthető. A vásárláshoz min-
denféle állami támogatás igény-
be vehető. Egy hónapon belül köl-
tözhető. Ir.ár: 15.499.000 Ft. Tel.:
06-20/3720-400

Középkorú házaspár  saját rész-
re keres kiadó kis nyaralót pano-
rámával július 1-től augusztus
15-ig a Balaton-felvidéken Tapol-
ca és Zánka között bárhol. Víz, vil-
lany, fürdőszoba, konyha szük-
séges. Tel.: 06209350304 
ildiko070408@gmail.com_____________________________

Kiadó albérletet keresek saját
részre Badacsonytördemicen, Ba-
dacsonytomajon, Badacsonyör-
sön, vagy a környéken. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06-
70/247-4037_____________________________

Keresek kiadó 2 szobás, erkélyes,
bútorozott lakást Tapolcán. Biztos
anyagi háttérrel rendelkező dol-
gozó, józan életű, egyedülálló fi-
atalember vagyok. Tel.: 06-
70/304-8221_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában 25
m2-es frissen festett, tetőtéri,
bútorozatlan lakás megbízható,
nem dohányzó bérlőnek minimum
1 évre kiadó. Háziállattal nem
költözhető. Érdeklődni munkana-
pokon 9-16 óráig a 0630/815-
26-07-es telefonszámon lehet._____________________________

Tapolcán, közel a városközponthoz
97 m2-es, összkomfortos, 2,5 szo-
bás ház  kis kerttel, kocsibeállóval
hosszú távra kiadó. Ár: 130.000-
Ft/hó Tel: +36 70 376 7820

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

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

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

SZOLGÁLTATÁS

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

_____________________________

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

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás. Lakás-
ok, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlás-
ig. Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Favágás (gallyazás, visszavá-
gás, kivágás, darabolás) ágdará-
lás, zöldhulladék elszállítás, tuják
formázása, sövényvágás, bozó-
tirtás, fűkaszálás, fűnyírás. Szám-
laképes, megbízható munka. Kiss
B. T.: 06-70/330-4272_____________________________

Fertőtlenítés, tisztítás, gombá-
sodás-penészedés kezelése,
lakóházak, nyaralók, hűtőka-
mionok, személygépjárművek
szagmentesítése és fertőtlení-
tése. Tel.: +36-70/421-4829_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantartás-
új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. E-mail: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
csesek, sírtisztítások, sírfelújítá-
sok, betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. Tel.: 06-20/348-
2726, 06-20/230-6680_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favé-
delem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

Nyaralók takarítását vállaljuk:
Badacsony, Badacsonytomaj, Áb-
rahámhegy, Pálköve, és Révfülöp
környékén! Érdeklődni: 06-
20/368-7322 és 06-20/542-3075_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás! Sző-
lőmunkák, fűkaszálás, fűnyírás
és bozótirtás. Családi há, nyara-
ló kerti munkáit is vállaljuk. Tel.:
06-30/8548-119_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Érd.: 0620/938-8904

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

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátira, Nyirádra,
Szigligetre, Szentbékkállára he-
lyi újságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsányi u.
1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

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

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

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
a Bisztró 71 üzletünkbe éves állásra
keresünk: Fiatalos csapatunkba
felszolgáló / pultos munkatársakat.
(nyelvtudás előny) Elsősorban gya-
korlattal rendelkező, környékbeliek
jelentkezését várjuk! Érdeklődni:
06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
a Tat kávézóba /a mólón lévő üz-
letünkbe/ keresünk: Felszolgáló/pul-
tos munkatársakat a nyári szezonra.
Elsősorban gyakorlattal rendelke-
ző, németül vagy angolul jól be-
szélő, környékbeliek jelentkezését
várjuk! Érd.: 06/30 859 0842_____________________________

Teherautó szerelésben jártas au-
tószerelelőt, mezőgép szerelőt
vagy géplakatos kollégát keresünk
tapolcai munkahelyre. Tel.: 06-
30/947-7509_____________________________

Révfülöpre, meglévő fiatalos csa-
patunkba keresünk gyorséttermi
szakácsot,  konyhai kisegítőt, pul-
tost éves illetve szezonális mun-
kaviszonyra. buferev@gmail.com
+36204800650_____________________________

Külső szigeteléshez értő szoba-
festő, mázolót felveszünk éves ál-
lásra, tapolcai telephelyre, bére-
zés megállapodás szerint. Érd.:
06-30/9933-953_____________________________

Fémhulladék felvásárló telepünk-
re keresünk, udvaros-segédmunkás
munkakörbe alkalmazottat. Elvá-
rások: műszaki, vagy fémipari is-
meretek. A különböző hulladék faj-
ták ismerete (réz, alu, vas…). A te-
lepre bekerülő fémhulladékok vá-
logatása, a színesfémek vastalaní-
tása, darabolása, szállításra törté-
nő előkészítése, egyéb rakodási
munkálatok kis és beszállításkor,
stb. Targoncás jogosítvány, szak-
munkás végzettség előnyt jelent.
Amit nyújtani tudunk: Korrekt fize-
tés, 8 órás munkarend, képzési le-
hetőség. A fényképes önéletrajzos
jelentkezést az info@ferrover.hu
e-mail címre kérjük.

ÁLLÁS -,

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

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

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL ben-
zinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. Szájmaszk kap-
ható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő és
házlábazat tisztítása magasnyo-
mású mosóval Tapolcán és kör-
nyékén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasá-
gi épületek korhű felújítását vál-
lalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vako-
lat, paraszt födém, tetőtér beépí-
tés rátétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó mester; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Kőműves munkákat, belső át-
alakítást, falazást, vakolást, be-
tonozást, térkövezést, ill. járóla-
pozást, csempézést vállalok. Tel.:
06-30/273-3261_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes
vagy részleges átalakítását, fel-
hajtását, szegését! A hét minden
napján rugalmas nyitva tartással!
tel: 30/577-4191 

Munkaerőt keresünk! Fémhulla-
dék kezelő telepünkre olyan ne-
hézgépkezelőt keresünk, lehetőleg
fémipari vagy műszaki végzett-
séggel, aki a rakodási munkákon
kívül el tudja végezni a fémek vá-
logatásával, vastalanításával, da-
rabolásával kapcsolatos munkát
is. C kategóriás jogosítvány, gép-
kezelői tapasztalat előnyt jelent.
Amit nyújtani tudunk: kiszámít-
ható munkaidő, gyakorlatilag túl-
órák nélkül, nincs hétvégi mun-
kavégzés. Versenyképes fizetés!
Ha úgy gondolod, hogy ezeknek
a feltételeknek meg tudsz felelni,
akkor küld el fényképes önélet-
rajzodat a verczattila@ferrover.hu
e-mail címre. FERROVER KFT., TA-
POLCA www.ferrover.hu_____________________________

Zöld Ráskó Kft. férfi munkaerőt
keres az alábbi feltételekkel: fizi-
kai munkára való alkalmasság, jó-
zan életvitel. A felvételnél előnyt
jelent: B kategóriás jogosítvány,
motorfűrész kezelő végzettség,
traktor jogosítvány, mezőgazda-
sági gépkezelő végzettség, er-
dészeti és kertészeti munkában
való jártasság. Érdeklődni a 06-
30/749-9002 telefonszámon lehet._____________________________

A 2021-es szezonra (április-no-
vember) az alábbi munkakörök 
betöltésére keressük leendő kol-
légáinkat révfülöpi éttermünk-
be: FELSZOLGÁLÓ, SZAKÁCS,
KONYHAI KISEGÍTŐ. Jelentke-
zés: hangulatven@freemail.hu
önéletrajzzal vagy az alábbi szá-
mok valamelyikén: 06-30/594-
3278; 06-30/435-5230_____________________________

Balatonparti állattartó telepre
állatgondozót keresünk akár heti
pár alkalomra is. Bérezés magál-
lapodás szerint. Érd.: 06-70/336-
9665_____________________________
Festőt, vagy festéshez értő al-
kalmazottat keresek. Tel.: 06-
30/312-7150_____________________________

Szigliget és Badacsonytördemic
Község Önkormányzata pályáza-
ti referens munkakörben pályá-
zatot hirdet. A pályázatról bő-
vebb információt a települések
honlapjain illetve a 06-87/461-355
telefonszámon szerezhet.
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Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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Vasárnap:

07.00-18.00
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MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

Cégtá
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k

Reklám-

dekorá
ciók

készít
ése

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca,  Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Szent György-hegyen 47 m2-es,
de 23 m2-rel bővíthető lakóterü-
letű felújított nappali, konyha, ét-
kező, fürdőszoba-wc helyiségek-
ből álló Tanú hegyekre panorámás
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 22,9 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca városközponthoz közel
eső 3 szobás, 2 konyhás, 2 für-
dőszobás, 94 m2-es hasznos la-
kóterületű családi ház 830 m2-es
telekterülettel eladó. Ir.ár: 22 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Badacsonyörsön külterületi ba-
latoni panorámás, 2432 m2-es te-
lekterületű erdő 13 m2-es boltíves
pincével, 26 m2-es hétvégi ház
építésének lehetőségével eladó.
Ir.ár: 16 mFt T.: 06-20/615-6635
Tapolcán szép állapotú 1. emeleti,
1 és fél szobás erkélyes lakás el-
adó. Ir.ár: 17,9 Mft Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolcán jó állapotú 1 egész +
1 fél szobás, erkélyes, önálló
gázfűtéses, társasházi lakás ga-
rázzsal eladó. Együttes ir.ár: 14
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Gyepükaján külterületi részén
79 m2-es hasznos területű ház
6176 m2-es gyümölcsfás major
szántófölddel eladó. Ir.ár: 6,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosában nappa-
li+4szobás, felújított, tetőtér be-
építéses családi ház garázzsal,
pincével, műhellyel, 610 m2-es
telekterülettel eladó. Ir.ár: 39,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30 év
tapasztalatával, széles vevőkör-
rel a lehető legjobb vevőt találja
meg ingatlanára, 3% közv.díjért.
www.badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Benda Fe-
rencné_____________________________

Készpénzes vásárlással keresek
Badacsony 20 km-es körzeté-
ben hétvégi házakat, présházakat,
parasztházakat, telket, panziót,
vendégházat. Tel: Török Tamás
06-20/959-6293_____________________________

Tapolcán tetőteres családi ház,
70 m2-es eladó közös udvarban,
új tetőszerkezet, korszerű fűtés-
rendszer, kis udvar, pince és ga-
rázs. Ne riadj vissza a közös ud-
vartól, gyere és nézd meg! Érd.:
06-30/658-2869_____________________________

Tapolca kertvárosában vennék 2
szobás, összkomfortos, jó állapotú
kertes házat. kb. 200 négyszögöl
telekkel. Tel.: 06-20/262-1729_____________________________

Eladó Zalahalápon 792 m2 köz-
művesített sarki telek. Ir.ár: 4,2
mFt Tel.: 06-70/779-1014_____________________________

Balatongyörökön 2000 m2-es
panorámás belterületi, építési te-
lek eladó, melyből 2 önálló  telek
is kialakítható. Ár: 16,9 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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

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

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, szegély-
lécek, ajtók, ablakok, folyamato-
san kaphatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok 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 dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porce-
lánokat, faliórákat, hagyaték-
ból maradt tárgyakat. T.: 06-
30/469-1461_____________________________

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_____________________________
Csemegeszőlő 3 rügyes oltó-
csapok rendelhetők a petur55@
freemail.hu e-mailen 500 ft/db
áron. Fajták: csabagyöngye,pala-
tína, Eszter, favorit, pannónia kin-
cse, szőlőskertek királynője, mol-
dova, suvenir és bolgár._____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Magas humusztartalmú jó mi-
nőségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267 _____________________________

Minőségi termőföld eladó Ta-
polcán, helyszíni felrakással vagy
kiszállítással is kérhető. Érd.: 06-
70/886-68-08_____________________________

Puli kiskutya eladó. Keresi szerető
gazdiját. Tel.: 0630/946-2533

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolással eladó. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________
Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -
karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791

JÁRMŰ

VEGYES oöl

TŰZIFA )

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, kamerás
állapotfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mûszeres
bemérése. Vezetékek nyomvo-
nalazása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Kőműves vállalja: családi házak,
nyaralók külső-belső átalakítá-
sát, teljeskörű ügyintézéssel, ge-
nerálkivitelben. Tel.: 06-70/391-
8147_____________________________
Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Homokfúvás, felnik elektroszta-
tikus porfestése, garanciával!
Háromi Zsolt, 06-30/617-8008
Lesenceistvánd_____________________________

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

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

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

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

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

Ácsmunkákat reális áron válla-
lok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. T.: 06-
70/600-7729_____________________________

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

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, kerí-
tések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu

Férfi munkatársat keresünk Ta-
polcára. Vegyes feladatkör: kerti
munka, karbantartás, karám ta-
karítás, kisebb építőipari munkák.
Versenyképes fizetés, útiköltség
térítéssel. Tel.: +36-20/522-2377_____________________________

Orvosi rendelőbe besegítő mun-
katársat keresünk vegyes mun-
kára lehetőleg tapolcai, jogosít-
vánnyal rendelkező, nem do-
hányzó hölgy személyében, ápo-
lói végzettség előny. Érd: du. 06-
30/466-7226_____________________________

A Káli-medence Idősek Otthona
( 8282, Mindszentkálla, Rákóczi
u.16.) szakképzettséggel  (szoci-
ális gondozó és ápoló) rendelke-
ző munkatársat vár szeretettel. To-
vábbi információ minden felme-
rülő kérdésben: Kis Tóth Dia
87/478-170, vagy 06-20/322-
5595

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734_____________________________

A tapolcai Piac és Vásárcsarnok
továbbra is üzemel a Kormány-
rendelet értelmében, kedden,
pénteken és nagypénteken is 6-
12. Várjuk kedves vásárlóinkat._____________________________

Házi sütemény vásár lesz a ta-
polcai városi piacon 2021.04.02-
án Nagypénteken. Érdeklődni:
06-70/945-6582 telefonszámon.

Vállalok korrepetálást alsó ta-
gozaton, 1-4. osztályban, valamint
angol korrepetálást, nyelvvizs-
gára felkészítést! Tel.: 06-20/518-
3844
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Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre
hajló ágak levágása, alpintechni-
kai módszerrel. Bozótirtás. Hor-
váth Sándor kertész, fakitermelő.
T.: 06-70/229-6598_____________________________

Villanyszerelés, lakóépületek,
nyaralók hálózat felújítása, veze-
ték és szerelvények cseréje, új há-
lózat kiépítése. www.nagy-vill.hu
Tel.: +36-20/425-4468_____________________________

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

Fahasító gépek álló és fekvő 4 –
25 T, dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350 mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V, kú-
pos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villanymo-
torok 220/380V, mini gáz-oxi-
génhegesztő, JLO- Solo -Oleo
Mac -Echo háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinmoto-
ros és elektromos sövényvágók,
Honda és Briggs motoros kapá-
lógépek, hideg- és melegvizes
sterimók, benzinmotoros és elekt-
romos hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os normál és
bikázós, Fein-Makita gipszkar-
toncsavarozók, 16 funkciós faipari
barkácsgép, elektromos újszerű
láncfűrészek, kéthengeres új
kompresszorok, Gardena házi víz-
mű, mobil klíma, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asz-
tali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmotoros
zagyszivattyú újszerű, Wacker
benzinmotoros aszfalt-betonvá-
gó (vizes), dízel hőlégbefúvó 15-
25 KW, kézi parkettázó fűrész
220V-os új, faeszterga 1000 mm,
2 késes vágópult fűnyírótraktor-
hoz, Yamaha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és téglavágó fű-
rész, hordozható ipari ventillátor
220 V, akkus sövényvágók, akkus
fűnyírók, elektromos és benzin-
motoros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V eladó. Szállí-
tás megoldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin és
dízel oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, kézi körfűrészek, osz-
lopos fúró, Honda motoros Bomag
lapvibrátorok 75-100 kg, Vibro-
max 1300 dízel lapvibrátor 130 kg,
asztali körfűrészek 220/380V,
Stihl-Husqvarna-Jonsered újsze-
rű láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Fein fémvágó
fűrész új, légpuska, Honda agg-
regátorok 2-6,5 KW/220V, hor-
dozható kisméretű áramfejlesztők,
állványos vizes köszörű átmérő
300 mm 220V, fás-szenes kályha,
kézi csempevágók, csendes ág-
daráló 220V eladó – és még sok
minden más, amire önnek szük-
sége lehet, érdeklődjön! Hibás kis-
gép akkuk javítása cellacserével!
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________
FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák ki-
vágása, gallyazása épületekre,
villanyvezetékre lógó ágak levá-
gása és ezek közelében lévő fák
kivágása, zöldhulladék elszállí-
tás. Szabó Adrián Tel.: 06-20/563-
6767

Keresünk családi házakat, la-
kásokat,építési telkeket, nya-
ralókat, pincéket, zártkerti in-
gatlanokat, szőlőket és terüle-
teket. Ingatlanok vétele, eladá-
sa teljes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, rövid időn belül saját,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot Ön-
nel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra szoruló,
közös udvaros, összkomfortos,
gázfűtéses családi ház, 230 m2-
es telekrésszel  kedvező áron el-
adó. Ár: 7,99 M FT Tel: +36 70
376 7820_____________________________

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

Reziben  5196 m2-es zártkerti te-
rület 1 db 100 m2-es és 1 db 60
m2-es házzal, pince-présházzal,
vízzel, villannyal,  20 db termő
gyümölcsfával,  1500 m2 szőlő-
vel, Hévízi kilátással eladó. Ár:
34,9 M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vétel
prémium szolgáltatással. Tel:
+36 70 376 7820

Tapolca központi részén 95 m2-
es családi ház jellegű, földszintes,
gázkonvektoros fűtésű polgári
építésű 2 szoba, összkomfortos la-
kás tulajdonostól eladó. Tetőtér
beépíthető. A vásárláshoz min-
denféle állami támogatás igény-
be vehető. Egy hónapon belül köl-
tözhető. Ir.ár: 15.499.000 Ft. Tel.:
06-20/3720-400

Középkorú házaspár  saját rész-
re keres kiadó kis nyaralót pano-
rámával július 1-től augusztus
15-ig a Balaton-felvidéken Tapol-
ca és Zánka között bárhol. Víz, vil-
lany, fürdőszoba, konyha szük-
séges. Tel.: 06209350304 
ildiko070408@gmail.com_____________________________

Kiadó albérletet keresek saját
részre Badacsonytördemicen, Ba-
dacsonytomajon, Badacsonyör-
sön, vagy a környéken. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06-
70/247-4037_____________________________

Keresek kiadó 2 szobás, erkélyes,
bútorozott lakást Tapolcán. Biztos
anyagi háttérrel rendelkező dol-
gozó, józan életű, egyedülálló fi-
atalember vagyok. Tel.: 06-
70/304-8221_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában 25
m2-es frissen festett, tetőtéri,
bútorozatlan lakás megbízható,
nem dohányzó bérlőnek minimum
1 évre kiadó. Háziállattal nem
költözhető. Érdeklődni munkana-
pokon 9-16 óráig a 0630/815-
26-07-es telefonszámon lehet._____________________________

Tapolcán, közel a városközponthoz
97 m2-es, összkomfortos, 2,5 szo-
bás ház  kis kerttel, kocsibeállóval
hosszú távra kiadó. Ár: 130.000-
Ft/hó Tel: +36 70 376 7820

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

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

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

SZOLGÁLTATÁS

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

_____________________________

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

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás. Lakás-
ok, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlás-
ig. Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Favágás (gallyazás, visszavá-
gás, kivágás, darabolás) ágdará-
lás, zöldhulladék elszállítás, tuják
formázása, sövényvágás, bozó-
tirtás, fűkaszálás, fűnyírás. Szám-
laképes, megbízható munka. Kiss
B. T.: 06-70/330-4272_____________________________

Fertőtlenítés, tisztítás, gombá-
sodás-penészedés kezelése,
lakóházak, nyaralók, hűtőka-
mionok, személygépjárművek
szagmentesítése és fertőtlení-
tése. Tel.: +36-70/421-4829_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantartás-
új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. E-mail: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
csesek, sírtisztítások, sírfelújítá-
sok, betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. Tel.: 06-20/348-
2726, 06-20/230-6680_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favé-
delem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

Nyaralók takarítását vállaljuk:
Badacsony, Badacsonytomaj, Áb-
rahámhegy, Pálköve, és Révfülöp
környékén! Érdeklődni: 06-
20/368-7322 és 06-20/542-3075_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás! Sző-
lőmunkák, fűkaszálás, fűnyírás
és bozótirtás. Családi há, nyara-
ló kerti munkáit is vállaljuk. Tel.:
06-30/8548-119_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Érd.: 0620/938-8904

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

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Monostorapátira, Nyirádra,
Szigligetre, Szentbékkállára he-
lyi újságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsányi u.
1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

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

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

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
a Bisztró 71 üzletünkbe éves állásra
keresünk: Fiatalos csapatunkba
felszolgáló / pultos munkatársakat.
(nyelvtudás előny) Elsősorban gya-
korlattal rendelkező, környékbeliek
jelentkezését várjuk! Érdeklődni:
06/70 428 1800_____________________________

Kedves Álláskeresők! Révfülöpre
a Tat kávézóba /a mólón lévő üz-
letünkbe/ keresünk: Felszolgáló/pul-
tos munkatársakat a nyári szezonra.
Elsősorban gyakorlattal rendelke-
ző, németül vagy angolul jól be-
szélő, környékbeliek jelentkezését
várjuk! Érd.: 06/30 859 0842_____________________________

Teherautó szerelésben jártas au-
tószerelelőt, mezőgép szerelőt
vagy géplakatos kollégát keresünk
tapolcai munkahelyre. Tel.: 06-
30/947-7509_____________________________

Révfülöpre, meglévő fiatalos csa-
patunkba keresünk gyorséttermi
szakácsot,  konyhai kisegítőt, pul-
tost éves illetve szezonális mun-
kaviszonyra. buferev@gmail.com
+36204800650_____________________________

Külső szigeteléshez értő szoba-
festő, mázolót felveszünk éves ál-
lásra, tapolcai telephelyre, bére-
zés megállapodás szerint. Érd.:
06-30/9933-953_____________________________

Fémhulladék felvásárló telepünk-
re keresünk, udvaros-segédmunkás
munkakörbe alkalmazottat. Elvá-
rások: műszaki, vagy fémipari is-
meretek. A különböző hulladék faj-
ták ismerete (réz, alu, vas…). A te-
lepre bekerülő fémhulladékok vá-
logatása, a színesfémek vastalaní-
tása, darabolása, szállításra törté-
nő előkészítése, egyéb rakodási
munkálatok kis és beszállításkor,
stb. Targoncás jogosítvány, szak-
munkás végzettség előnyt jelent.
Amit nyújtani tudunk: Korrekt fize-
tés, 8 órás munkarend, képzési le-
hetőség. A fényképes önéletrajzos
jelentkezést az info@ferrover.hu
e-mail címre kérjük.

ÁLLÁS -,

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás.
Tetőtér beépítése, gipszkartono-
zás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

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

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL ben-
zinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. Szájmaszk kap-
ható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő és
házlábazat tisztítása magasnyo-
mású mosóval Tapolcán és kör-
nyékén. Varga Zoltán 06-70/224-
1687, csergatea@freemail.hu_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasá-
gi épületek korhű felújítását vál-
lalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vako-
lat, paraszt födém, tetőtér beépí-
tés rátétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó mester; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Kőműves munkákat, belső át-
alakítást, falazást, vakolást, be-
tonozást, térkövezést, ill. járóla-
pozást, csempézést vállalok. Tel.:
06-30/273-3261_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes
vagy részleges átalakítását, fel-
hajtását, szegését! A hét minden
napján rugalmas nyitva tartással!
tel: 30/577-4191 

Munkaerőt keresünk! Fémhulla-
dék kezelő telepünkre olyan ne-
hézgépkezelőt keresünk, lehetőleg
fémipari vagy műszaki végzett-
séggel, aki a rakodási munkákon
kívül el tudja végezni a fémek vá-
logatásával, vastalanításával, da-
rabolásával kapcsolatos munkát
is. C kategóriás jogosítvány, gép-
kezelői tapasztalat előnyt jelent.
Amit nyújtani tudunk: kiszámít-
ható munkaidő, gyakorlatilag túl-
órák nélkül, nincs hétvégi mun-
kavégzés. Versenyképes fizetés!
Ha úgy gondolod, hogy ezeknek
a feltételeknek meg tudsz felelni,
akkor küld el fényképes önélet-
rajzodat a verczattila@ferrover.hu
e-mail címre. FERROVER KFT., TA-
POLCA www.ferrover.hu_____________________________

Zöld Ráskó Kft. férfi munkaerőt
keres az alábbi feltételekkel: fizi-
kai munkára való alkalmasság, jó-
zan életvitel. A felvételnél előnyt
jelent: B kategóriás jogosítvány,
motorfűrész kezelő végzettség,
traktor jogosítvány, mezőgazda-
sági gépkezelő végzettség, er-
dészeti és kertészeti munkában
való jártasság. Érdeklődni a 06-
30/749-9002 telefonszámon lehet._____________________________

A 2021-es szezonra (április-no-
vember) az alábbi munkakörök 
betöltésére keressük leendő kol-
légáinkat révfülöpi éttermünk-
be: FELSZOLGÁLÓ, SZAKÁCS,
KONYHAI KISEGÍTŐ. Jelentke-
zés: hangulatven@freemail.hu
önéletrajzzal vagy az alábbi szá-
mok valamelyikén: 06-30/594-
3278; 06-30/435-5230_____________________________

Balatonparti állattartó telepre
állatgondozót keresünk akár heti
pár alkalomra is. Bérezés magál-
lapodás szerint. Érd.: 06-70/336-
9665_____________________________
Festőt, vagy festéshez értő al-
kalmazottat keresek. Tel.: 06-
30/312-7150_____________________________

Szigliget és Badacsonytördemic
Község Önkormányzata pályáza-
ti referens munkakörben pályá-
zatot hirdet. A pályázatról bő-
vebb információt a települések
honlapjain illetve a 06-87/461-355
telefonszámon szerezhet.



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./11.   2021. március 20.

, 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

A WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. tapolcai partnercége számára
felvételt hirdet

(csomagoló, csomagleszedő) munkakörbe
szigetelőanyag-gyártó munkatárs

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

- termék mozgatása, rakat képzése
- minőségi vagy csomagolási hibás darabok kiválasztása
- műszakvezető által elrendelt feladatok végrehajtása
- késztermék előállítás
- min. 8 általános végzettség
- orvosi alkalmasság
- megfelelő fizikai állapot - erős fizikum, állóképesség szükséges
- 3 műszak vállalása
- kiemelkedő bérezés, műszakpótlék
- bejárás támogatás (gépkocsi vagy távolsági buszjárat)
- cafeteria, ösztönző rendszer

Jelentkezni lehet: www.whc.hu
06-92/550-641, 06-30/269-6682
kolcsonzes.zalaegerszeg@whc.hu

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:
• Operátor

• Szerszámfelrakó

• Beállító lakatos

• Raktári csoportvezető

(fröccsöntőgép-kezelő)

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye:
8248 Nemesvámos,
Huszárok útja 2.

Amit kínálunk:

Tapolca irányából céges járat (Tapolca-
Vigántpetend-Pula-Nagyvázsony-Nemesvámos,
Nagyvázsony-Mencshely-Vöröstó-Tótvázsony-
Hidegkút-Kövesgyűr puszta-Nemesvámos)

• Kiszámítható jövedelem
• Törvényen felüli, jelentősen magasabb éjszakás

pótlék
• Jelenléti prémium már próbaidő alatt
• Teljesítménybónusz
• Felvétel saját állományba
•

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.

Fröccsöntő gépbeállító lakatos Raktári csoportvezető
Feladatok:

Elvárások:

• Műanyag-fröccsöntő gépek indítása, beállítása
• Átállások, szerszámcserék lebonyolítása,

gyártási paraméterek beállítása
• Minőségi és a technológiai paraméterek

folyamatos felügyelete, optimalizálása

• Műszaki jellegű szakmunkás végzettség
• Műszaki rajz- és anyagismeret
• Műanyag-fröccsöntésben szerzett 2-3 éves

gépbeállítói tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása

Feladatok:

Elvárások:

• Irányítani a raktárban dolgozó munkatársakat
• Figyeli a raktárban a készletszinteket, mennyiségileg és minőségileg

átveszi, szakszerűen tárolja és kiadja az anyagokat,
a készletmozgásokat naprakészen rögzíti, megfelelően dokumentálja

• Felelős a kizárólagosan a kezelésében lévő készletek meglétéért,
rendszeresen ellenőrzi a készletegyezőséget, az esetleges hiányt és
többletet jelzi felettese felé

• Középfokú végzettség és legalább 3 év raktáros szakmai tapasztalat
• Vezetőállásos, gyalogkíséretű targoncás jogosítvány és OKJ bizonyítvány
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

TŰZIFA VÁSÁR AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL
KEDVEZŐ ÁR, MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÓ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS RENDELÉS:
Uzsai Erdészeti Igazgatóság • Cím: 8321 Uzsa, Erdésztelep 19.

Telefon: 06-87/536-023 • E-mail: uzsa@bp-erdo.hu
A feltüntetett árak az áfát és a szállítási költséget tartalmazzák.

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

CSER vagy AKÁC VÁLOGATOTT TŰZIFA
(2 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 116 205 Ft

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 138 430 Ft

CSER HENGERES TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással 125 730 Ft

Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.
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Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

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.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

DR. ÁSVÁNYI TAMÁS

Kedves Gazdik!
A Kormány által kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel

mindannyiunk érdekében dr. Ásványi Tamás állatorvos
az alábbiakat kéri mindenkitől:

1. Jó idő esetében ne tömörüljenek a váróba, kint a szabadban megfelelő
távolságra várakozzanak, egymást kivárva türelmesen jöjjenek be
az érkezési sorrendben!

2. Egy beteggel egy gazda jöjjön be hozzánk a rendelőbe!
3. Lehető legrövidebbre fogják a konzultációkat!
4. A váróban kihelyezett kézfertőtlenítőt kérem használják a kezelőbe történő

belépés előtt.
5. Aki betegnek érzi magát, kérjük maradjon otthon!
6. Tiszteljék egymást és legyenek egymás felé empátiával!
7. Jelen tudásunk szerint ez a betegség nem terjedt át kis kedvenceinkre,

nem betegíti meg őket, de testfelületükről simogatással esetleg fertőzhetnek!
8. Telefonáljanak! Kérjenek időpontot! Telefonon tudnak tanácsot kérni abban

az esetben, ha panasza van a kis kedvencének, de nem tudják elhozni.
9. Az idő melegedésével tömegesen jelentek meg a külső élősködők. Érdemes

a hosszan tartó kullancs és bolha írtó szereket beszerezni.
10. Ha valami okból kis kedvencük egyedül marad otthon (karantén, kórházba

kerülnek, egyéb korlátozó intézkedések) kérem gondoskodjanak ellátásukról.
Beszéljék meg szomszédjaikkal, ismerősökkel, hogy gondoskodjanak róluk.

11. Mindenki viseljen maszkot!

Tapolca, Batsányi u. 44. Tel.: 06-20/9217-372
Email: asvanyi.tamas@gmail.com
www.tapolcaallatorvos.hu

Nyitvatartás:
hétfő-péntek de.: 9.00-11.00,

du.: 15.00-18.00
szombat: 8.00-9.00

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

ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁS,
ÁCS MUNKÁBAN JÁRTAS

SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

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

GÉPKEZELŐ,
KŐMŰVES, ÁCS

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

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

(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

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:

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk március 22-től március 28-ig:

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

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

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:
Szombat:

Vasárnap:

tojásleves, savanyú kerékrépa-főzelék sertéspörkölttel
karalábéleves, zöldborsós tokány tésztával

gombaleves, rakott penne
hentesleves, mákos guba

paradicsomleves, rántott borda rizzsel
karfiolleves grízgaluskával, natúr csirkemell sajtmártással és rizzsel

csontleves finommetélttel, lecsós szelet rizzsel

Az Ingatlan Patika Kft. tapolcai székhelyére felvételt hirdet
az alábbi munkakörökben:

• INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐ

• KŐMŰVES és SZOBAFESTŐ

Feltétel: ingatlanközvetítői végzettség és ennek megfelelő
szakmai tapasztalat, B típusú jogosítvány, saját autó

Feladatok: ingatlan közvetítés, értékbecslés, a cég tulajdonában lévő
ingatlanok menedzselése,

gyakorlattal rendelkező, „ezermester” karbantartó munkatársakat.

továbbá, ingatlanfejlesztői részlegünk fizikai munkakörben keres:

Önéletrajzokat az ingatlanpatika@gmail.com-ra várjuk. Érdeklődni további információkért
a 06-30/552-2328-as telefonszámon Horváth Norbert asszisztens munkatársunknál lehet.
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