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Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVII. évf./13.   2021. április 3.

, 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

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 •

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:

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

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo
munkatársakat

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

A Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

Munkalehetőség!

autóbusz vezető,
fejlesztő pedagógus és
fejlesztő pedagógus-

gyógytornász munkakörre.

Részletek:
www.dakaotthon.hu

06-87/553-210

• Japán manikűr

• Gél lakk

• Műköröm építés/töltés

• Paraffinos kezelés

karmakoromstudio.hu

Kérésre házhoz megyek!
+36-70/413-3811

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 6-tól április 11-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

csontleves finommetélttel, babfőzelék fasírozottal
fokhagymakrémleves, szűzérmék zöldborsmártással és rösztivel

lencsegulyás, máglyarakás
sárgaborsó-krémleves, cordon bleu rizzsel

paradicsomleves, szezámmagos csirke rizibizivel
cukorborsóleves, Dubarry szelet rizzsel

Kedd:
Szerda:

Csütörtök:
Péntek:

Szombat:
Vasárnap:

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

Tel.: +36-30/9972-919, 87/510-940
www.kurkodent.hu

KURKODENT
Tisztelt Pácienseink!
Értesítem Önöket, hogy a már
működő
mellett 2021. május 1-től elindítjuk

is.
Előjegyzés az alábbi elérhetőségeken.

szájsebészeti rendelés

fogszabályozási szakrendelésünket

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

Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

ZÁRVA
7.00 - 19.00
ZÁRVA
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

ASZTALOSFATELEP TAPOLCA

MUNKATÁRSAT KERESÜNK
Az alábbi munkakörökbe várjuk a jelentkezőket:

Fényképes önéletrajzokat
a vemi2003@asztalosfatelep.hu e-mail címre várjuk.

Feladata:

Feladata:

Elvárások:

Elvárások:

Előnyt jelent: Targonca vezetői jogosítvány

Előnyt jelent: Német vagy angol nyelvtudás

Vásárlók kiszolgálása
Árufeltöltés
Áru mozgatás

Árajánlatok készítése
Megrendelések lebonyolítása
Beépítések koordinálása
Számlázás
Vevőkkel, partnerekkel való kapcsolattartás

Faipari végzettség /asztalos vagy ács/
Faanyagok ismerete
Megbízhatóság, terhelhetőség
B kategóriás jogosítvány

Nyílászáró értékesítési tapasztalat
Nyílászárók műszaki tartalmának ismerete
Számítógépes ismeretek / Word, Excel használata
Árnyékolástechnikai ismeretek
Megbízhatóság, terhelhetőség
Önálló, precíz munkavégzés

• Értékesítő/Raktáros •

• Nyílászáró értékesítő •

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

CSOMAGOLÓ KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

SZENZOR ÖSSZESZERELŐ

VESZPRÉMI MUNKÁK
INGYENES BUSZJÁRATOKKAL!

Alapbér: br. 205.000 Ft + akár 50 % műszakpótlék
+ Cafeteria: br. 25.900 Ft + jelenléti bónusz: br. 5000 Ft

Átlagosan elérhető kereset: nettó 170.000 Ft-tól
+ étkezési lehetőség

Kölcsönzést-közvetítést

eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

+36 20 272 61 18

+36 20 216 56 10

TEHERSZÁLLÍTÁS

KOVÁCS ÁDÁM

06-70/779-8992
tapolcafuvar@gmail.com

VÁLLALKOZÓ - TAPOLCA

KERTGONDOZÁS

B I L L E N Ő P L ATÓ S
KISTEHERAUTÓVAL

• ÉPÍTŐANYAG, TÜZELŐ
• TERMŐFÖLD,

ZÖLDHULLADÉK
• SÓDER, HOMOK,

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK
• VAS ÉS FÉMHULLADÉK

• FŰNYÍRÁS, METSZÉS,
FAVÁGÁS

• SÖVÉNYÁPOLÁS,
BOZÓTIRTÁS

• KERT ÉS NYARALÓ
GONDNOKSÁG

(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.
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Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

14.00 - 19.00
5.00 - 19.00
14.00 - 19.00
14.00 - 19.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

(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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ó

Hétfőtől szombatig:

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
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
Egyes Royal Canin termékek
20% kedvezménnyel!
Egyes Royal Canin termékek
20% kedvezménnyel!

Prémium tápok kutyáknak,
macskáknak!

Gluténmentes, gabonamentes,
hypoallergén, több ízben.

Kimérve is!

Prémium tápok kutyáknak,
macskáknak!

Gluténmentes, gabonamentes,
hypoallergén, több ízben.

Kimérve is!
Bankkártyás

fizetési lehetőség!

Bankkártyás
fizetési lehetőség!

BolhairtókBolhairtók

Tapolcai építőipari cég

munkatársat keres.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezését a címre várjuk!
Jelentkezés feltételei:

hr@szlbau.hu
www.szlbau.hu

Facebook/Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.

ÉPÍTÉSVEZETŐ

Érdeklődni a 87/411-954-es telefonszámon lehet.

Tapolcai építőipari cég keres:

Jelentkezését a címre várjuk!
Jelentkezés feltételei:

hr@szlbau.hu
www.szlbau.hu

Facebook/Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.

• Gazdasági munkatárs -
mérlegképes könyvelő

Érdeklődni a 87/411-954-es telefonszámon lehet.

A Cellcomp Kft. fizető vendéglátással
foglalkozó vállalkozókat keres,
akik szállást tudnak biztosítani

a Cellcomp Kft. külföldi partnereinek
az alábbiak szerint:

• Július 4-től (első nap) augusztus 1-ig összesen
28 éjszakára.

• 5 db 1 ágyas szoba fürdőszobával.
• Szabad konyhahasználattal.

A nyitott pozíciók és tisztázatlan kérdések
későbbi egyeztetés tárgyát képezik.

Ajánlatokat: tapolca@cellcomp.hu
e-mail címre várjuk.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:

Dobó Zoltán
polgármester

nagyságú, „lakás” megnevezésű, műemlék besorolású
ingatlanok tulajdonjogainak megszerzésére.

A pályázatokról bővebb felvilágosítást nyújt
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési

és Üzemeltetési Irodájának munkatársa,
Scherné Ács Anita a 87/511-150-es főszám 132-es mellékén,

vagy a 30/601-4447 mobilszámon. A fenti ingatlanokra a pályázatokat
ugyanitt, 2021. április 19-én (hétfő) 16:00 h-ig lehet benyújtani.

1.) a Tapolca, (2 82 1/A/19 hrsz.) 2 . ajtó alatt lévő, 30 m

2 .) a Tapolca, (2 82 1/A/18 hrsz.) ajtó alatt lévő, 40 m

3.) a Tapolca, (2 82 1/A/17 hrsz.) ajtó alatt lévő, 37 m

Fő tér 19. 2. emelet

Fő tér 19. 2. emelet 1.

Fő tér 19. 1. emelet 9.

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

ZÁRVA
8.00 - 12.00
ZÁRVA
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

BOROS, PÁLINKÁSBOROS, PÁLINKÁS
CÍMKÉKCÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

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, AKÁC vagy GYERTYÁN 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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Bélyegző készítés
Akár 1 órán belül is.

kft.nyomda

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059 • knyomda@kolcseynyomda.hu

Tapolca, Batsányi u. 1.



Tapolca, Gyulakeszi tú
(Z ldpont aut sbolt mellett)ö ó

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

8.00 - 14.00
7.00 - 19.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

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:

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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Gépi vakolást vállalunk
kedvező áron!

Érdeklődni a 06-30/446-9345 telefonszámon lehet!

Gyors és tiszta munkavégzés!A Cellcomp Kft. keres
Pályázókat

alkalmazottai esetenkénti
Covid tesztelésére.

Egészségügyi végzettséggel és
gyakorlattal rendelkezők, valamint

orvostanhallgatók jelentkezését várjuk.

Díjazás és rendelkezésre állás
további egyeztetések alapján.

Jelentkezni: tapolca@cellcomp.hu,
hr.cellcomp@de.ebmpapst.com

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, ingatlanközve-
títő
Véndek-hegyen jó állapotú 3
szobás, konyhás hétvégi ház
1184 m2-es gyümölcsfás te-
lekkel, pincével, tűzrakó hellyel
csendes fekvésben eladó. Ir.ár:
8,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen kitűnő
állapotú, panorámás, amerikai
konyha, szoba, fürdőszoba-
WC helyiségekből álló, 1 szo-
bával bővíthető hétvégi ház el-
adó 3079 m2 gyepterülettel.
Ir.ár: 22,9 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegy hegyma-
gasi részen 2 fél szobás, kony-
hás, fürdőszobás, balatoni pa-
norámás hétvégi ház pincével,
kb. 1500 m2 telekterülettel
eladó. Ir.ár: 18 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Szigligeten balatoni panorá-
más 50 m2-es hasznos lakó-
területű 2 szobás, fürdőszobás
hétvégi ház 1200 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 35,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca városközponthoz kö-
zel eső 3 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás, 94 m2-es hasz-
nos lakóterületű családi ház
830 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 22 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Badacsonyörsön külterületi
balatoni panorámás, 2432 m2-
es telekterületű erdő 13 m2-es
boltíves pincével, 26 m2-es
hétvégi ház építésének lehe-
tőségével eladó. Ir.ár: 16 mFt
T.: 06-20/615-6635
Tapolca kertvárosában nap-
pali+4szobás, felújított, tető-
tér beépítéses családi ház ga-
rázzsal, pincével, műhellyel,
610 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 39,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635_____________________________

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

Készpénzes vásárlással kere-
sek Badacsony 20 km-es kör-
zetében hétvégi házakat, prés-
házakat, parasztházakat, telket,
panziót, vendégházat. Tel: Tö-
rök Tamás 06-20/959-6293_____________________________

Balatongyörökön 2000 m2-es
belterületi építési telek na-
gyon szép kilátással eladó, 2
önálló telek is kialakítható. Ár:
16,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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_____________________________

Füstöltáru sonka, szalonna,
kolbász eladó. Tel.: 06-20/437-
5911_____________________________
Eladó: keveset futott nyárigu-
mi garnitúra Suzuki felnire sze-
relve, tetőcsomagtartó, rönk-
szállító kocsi kistraktorhoz, új,
masszív75x200-as faajtólap, 2
db 750x16-os pótkocsikerék.
Érd: 06-20/9941-550 _____________________________

20,6 hl-es saválló borostartály,
kettes eke kistraktorhoz, 220 V-
os terménydaráló, palackos
gázkályha eladók. Tel.: 06-
30/902-2281_____________________________

A válság miatt eladó, mélyen
ár alatt! https://www.startap-
ro.hu/user/useradverts/412469
Igérj érte!: e-mail 
kalmara011@gmail.com_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő
4 – 25 T, dobkasza 60 cm-es
önjáró, ipari fémvágó 350
mm öntvényházas szekré-
nyes 220/380V, kúpos kugli-
hasító hintafűrésszel kombi-
nált 380V újszerű, gyümölcs-
és ágdarálók, 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
hordozható vízszivattyúk, ak-
kutöltők 6-12-24 V-os nor-
mál és bikázós, Fein-Makita
gipszkartoncsavarozók, 16
funkciós faipari barkácsgép,
elektromos újszerű láncfűré-
szek, kéthengeres új komp-
resszorok, Gardena házi víz-
mű, mobil klíma, 5x2 m-es
kismerülésű vitorlás hajótest
horgászcsónaknak eladó.
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfű-
rész, gerendavágó),térkő por-
szívó, asztali és állványos fú-
rógépek 220/380V, páraelszí-
vó gép nedves helyiségekhez
elázott falakhoz 220V, ben-
zinmotoros önjáró lombszívó
75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú újsze-
rű, Wacker benzinmotoros
aszfalt-betonvágó (vizes), dí-
zel hőlégbefúvó 15-25 KW,
kézi parkettázó fűrész 220V-os
új, faeszterga 1000 mm, 2 ké-
ses vágópult fűnyírótraktor-
hoz, Yamaha Mint újszerű ro-
bogó, Bosch kézi ytong- és
téglavágó fűrész, hordozható
ipari ventillátor 220 V, akkus
sövényvágók, akkus fűnyí-
rók, elektromos és benzin-
motoros fűszegély vágók, be-
tonkeverők 220/380 V eladó.
Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-
018

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

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épüle-
tet, raktárt (eladót vagy kia-
dót), építési telket, zártkertet,
külterületet, szántót, lege-
lőt, erdőt keresek ügy-feleim
részére Sümeg- és Tapolca
környékén, valamint Bala-
ton-felvidéken, Káli-meden-
cében, Művészetek Völgyé-
ben, Keszthely-Tihany között.
Köszönettel, Bódis Péter Tel.:
06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu.
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél)_____________________________

Telket vásárolnék Tapolcán a
Barackos lakóparkban Tel.: 06-
20/489-4510_____________________________

Keresünk családi házakat, la-
kásokat, építési telkeket,
nyaralókat, pincéket, zárt-
kerti ingatlanokat, szőlőket
és területeket. Ingatlanok
vétele, eladása teljes körű le-
bonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, belső
ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán
belül felvesszük a kapcso-
latot Önnel! Tel.: +36-
70/376-7820  _____________________________

Nemesvitán 100 m2-es, 2,5
szoba + nappalis, beépített,
felszerelt konyhás, étkezős,
egyszintes, újszerű, igényes,
mediterrán jellegű családi ház
szép, rendezett kerttel, grill
terasszal, kis balatoni rálátás-
sal, 562 m2 összközműves
telekkel eladó. Ár: 52,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Reziben  5196 m2-es zártker-
ti terület 1 db 100 m2-es és 1
db 60 m2-es házzal, vízzel,
villannyal, gyümölcsössel, sző-
lővel, Hévízi kilátással eladó.
Ár: 34,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással haté-
konyan, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

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

Csobánc hegyen panorámás
4789 m2, művelési ágból ki-
vont zártkerti terület (villany 5
m-re!) eladó. Ár: 12,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Alsópáhokon a Hévízről kive-
zető körforgalomnál 2,5 ha
külterület eladó. Ár: 16,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-820 _____________________________

Balatonrendesen 3016 m2,
gyönyörű balatoni panorámás
szőlő külterület a 71-es úttól
100 m-re eladó. Ár: 10 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hévíz határában, pár percre a
fürdőtől 75 m2-es 3 szobás, új,
kulcsrakész apartman lakás,
255 m2 saját telekterülettel,
zárt, körbekerített üdülőköz-
pontban parkolóval eladó. Ár:
29,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

Keszthelyen a kastély közeli
utcában 160 m2-es felújított,
szigetelt, kiváló állapotú 3 szo-
ba + nappali-konyhás családi
ház, további 88 m2-es önálló
épülettel, garázzsal, kúttal 604
m2 telken eladó. Ár: 52,5 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820 _____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba
nappali, konyhás tégla építésű,
összközműves családi ház,
összesen 2155 m2 belterületi
telken, kerttel, 40 db termő
gyümölcsfával, 500 m telepí-
tett akácossal eladó. Ár: 10,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra szo-
ruló, közös udvaros, össz-
komfortos, gázfűtéses családi
ház, 230 m2-es telekrésszel
kedvező áron eladó. Fix ár: 7,3
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), akár 2 ge-
nerációnak, 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 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Várvölgyön, nagyon szép he-
lyen 11 hektár, kiváló minősé-
gű, 2002-ben telepített, fém
támrendszeres, nagyon jól ter-
mő szőlőterület eladó. (7,5 ha
szürkebarát, 3,5 ha olaszrizling)
Ár: 59,5 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vé-
tel prémium szolgáltatással.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán és környékén eladó
ingatlant keresek 20 millió fo-
rintig, készpénzért. Felújításra
szoruló, polgári ház jellegű,
megkezdett építkezés, kisebb-
nagyobb telekterület is lehet.
Várom hívását a 06-20/433-
2463 telefonszámra.

Eladó Tapolca belvárosában, 
III. emeleti (lift nincs) nappali
+ 2 szobás jó állapotú lakás.
Irányár: 17 M Ft Tel.: 06-
70/904-6110_____________________________

Tapolcai Y-i lakás eladó 1 + 2
félszobás II. emeleti. Ir.ár: 18
mFt vagy elcserélhető 1,5 szo-
básra I. emeltig. Megegye-
zéssel. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Tapolcán, a Kazinczy tér 11-
ben, a 2. emeleten, 57 m2-es,
2 szobás, erkélyes lakás eladó!
Részben felújított, azonnal köl-
tözhető! Érd.: 06 20/414 87 84
telefonon lehet._____________________________

Nagykanizsa belvárosában,
kiváló helyen, teljesen felújított
43 m2-es, földszinti, össz-
komfortos, gáz cirkós társas-
házi lakás, zárt belső udvari
parkolóval eladó. Ár: 13,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Középkorú házaspár  saját
részre keres kiadó kis nyaralót
panorámával július 1-től au-
gusztus 15-ig a Balaton-felvi-
déken Tapolca és Zánka között
bárhol. Víz, villany, fürdőszoba,
konyha szükséges. Tel.: 06-
20/935-0304 
ildiko070408@gmail.com

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

Kiadó albérletet keresek saját
részre Badacsonytördemicen,
Badacsonytomajon, Bada-
csonyörsön, vagy a környéken.
Minden megoldás érdekel. Tel.:
06-70/247-4037_____________________________

Szoba kiadó. Minimális kau-
cióval! 1 fő részére Napi,
heti, havi fizetési lehetőség-
gel. Érdeklődni: e-mail 
kalmara011@gmail.com_____________________________

Munkavégzés céljából kere-
sek hosszútávra kiadó lakást,
vagy szobát Gyulakeszi, Kisa-
páti, Kékkút, Káptalantóti, Ne-
mesgulács vagy Tapolca tele-
püléseken. Kapcsolat: +36
70 3636855_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában
25 m2-es frissen festett, te-
tőtéri, bútorozatlan lakás meg-
bízható, nem dohányzó bérlő-
nek minimum 1 évre kiadó. Há-
ziállattal nem költözhető. Ér-
deklődni munkanapokon 9-16
óráig a 30/815-26-07-es tele-
fonszámon lehet._____________________________

Kiadó szoba közös konyha és
fürdőszoba használattal egye-
dülálló nő részére. Tel.: 06-
30/834-2130

Garázst bérelnék Tapolcán
motorkerékpárnak. Érd: 06-
70-341-7522

Üzletek és autók feliratozá-
sa, reklám- és megállító táb-
lák, óriásplakát, molinó ké-
szítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, felirato-
zása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-
20/980-8059_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés, csa-
tornaépítés, javítás és csõ-
törések mûszeres bemérése.
Vezetékek nyomvonalazása.
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 há-
zak, nyaralók külső-belső át-
alakítását, teljeskörű ügyinté-
zéssel, generálkivitelben. Tel.:
06-70/391-8147_____________________________

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, 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, garan-
ciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés. Tel.:
06-30/6615-093 Szabó Nor-
bert_____________________________
Víz, gáz, központi fűtések, hő-
szivattyúk kivitelezése, javí-
tása rövid határidővel. Érd.: Ta-
kács Róbert 06-20/615-4590

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, kölcsön-
zés, robogó alkatrészek, autó-
alkatrészek megrendelésre.
Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi te-
tőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építé-
sét, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-7730,
06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni 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-
szerelés, tervezéstől a kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartását,
felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvo-
dák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Ösz-
szeszokott csapat, tiszta, kor-
rekt munka számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. T.:
06-70/600-7729_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.:
járművek, pótkocsik, alvázak,
kerítések, falak, pincék, sírkö-
vek, nyílászárók, parasztfödé-
mek stb. tisztítása homokfú-
vással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállít-
juk és igény szerint berendez-
zük bútorait! Teljeskörű ingat-
lan lomtalanítása, szemétel-
vitel, takarítás! Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Érd.: 06-20/938-8904

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betono-
zás, vakolás, kerítések, támf-
alak építése, fa és fal külső és
belső festése, bontás, sitt hor-
dás. UI: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvarozást,
költöztetést, lomok elhordá-
sát vállalom. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azon-
nal. 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, fű-
tés- és vízrendszerek karban-
tartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autenti-
kus technológiák pl. pacsekolt
vakolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technológia.
Energetikai, műszaki bizton-
sági tanácsadás, gázipari mű-
szaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szi-
jártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
06-87/350-904_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő
és házlábazat tisztítása ma-
gasnyomású mosóval Tapol-
cán és környékén. Varga Zol-
tán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

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, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást,
kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetéte-
lét, veszélyes fák kivágását,
zöldhulladék elszállítást, sitt
hordást és sziklakertek építé-
sét. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-
2155

Kőműves munkákat, belső át-
alakítást, falazást, vakolást,
betonozást, térkövezést, ill. já-
rólapozást, csempézést válla-
lok. Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

_____________________________

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

TAKARÍTÁS!  Vállalom, ma-
gánházak, lakások, irodák, lép-
csőházak takarítását. Diszk-
réció, precíz munkavégzés.
Keressen bizalommal. tel.:
+36 20 315-0159 email: 
tbori25@gmail.com_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt lera-
kás, konyhakész és méterfa
szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalaní-
tása pincétől a padlásig. Min-
den, ami fuvar. Uitt: kőmű-
vesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, ke-
rítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

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

Műkő, márvány, gránit, sír-
emlékek, keretek, fedések, vá-
zák, mécsesek, sírtisztítások,
sírfelújítások, betűvésés. Sza-
bó István kőfaragó mester Ta-
polca, 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 kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726, 06-
20/230-6680_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás!
Szőlőmunkák, fűkaszálás, fűny-
írás és bozótirtás. Családi há,
nyaraló kerti munkáit is vállal-
juk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Favágás  Veszélyes Fakivágás
Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Zöldhulladék el-
szállítás, Ingyenes Felmé-
rés. E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 Kardos Alpin_____________________________

Kaszálás: Damilossal, Kés-
sel, Ág aprítás, Fűrészelés Fa-
hasítás, Szár zúzás, Csörlő-
zés, Bálázás, Homlokrakodás
tereprendezés 80L 4x4 trak-
torral. Autómentés, terepjá-
rós teher TAXI 0-24-ig. Tel:
+36-30/947-2862

Darázs-, rovar- es rágcsálóir-
tás, nádtető lángmentesíté-
se, favédelem. T.: 06-30/2270-
717_____________________________
Fuvarozást vállalok platós kis-
teherautóval. Faanyag, vas-
anyag, egyéb építőanyag, bú-
tor, zöldhulladék, stb szállítása.
Tel: 0620 279 9737_____________________________

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_____________________________

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

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

Cynthia nails. Bízza rám ke-
zeit, lábait! Női, férfi manikűr,
pedikűr, gyógypedikűr, kö-
römszabályozás, talpmasz-
százs, gél lakkozás. Bátran
hívjon. Tapolca és környéke.
Házhoz megyek. Tel.: 06-
30/369-4940_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása épüle-
tekre, villanyvezetékre lógó
ágak levágása és ezek közelé-
ben lévő fák kivágása, zöld-
hulladék elszállítás. Szabó Ad-
rián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
TAPOLCA 06-20/563-6767

Eladó érvényes okmányok-
kal, megkímélt állapotú, 2007.
évi Ford Focus Kombi TREND,
km-állás: 150.000; tolatóra-
dar, 101 LE, benzines. Ár:
1.150.000 Ft Érdeklődni: 06-
20/4145- 766_____________________________

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

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult
deszkák, OSB lapok, stáflik,
szegélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan kaphatók. Válla-
lunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok
gyártását. Tapolca, Gyulakeszi
út 585/18 hrsz. Tel: 87/510-
226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu_____________________________

Alu trapézlemez 2000 Ft/m2,
WC-csésze alul kifolyós 5500
Ft, zuhanytálca 80x80 cm
4500 Ft, 5x50x50x2000-es
szögvas 2500 Ft/db eladó.
Tel.: 06-20/9426-948

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg bútoro-
kat, régi bolti és gyógyszertá-
ri bútorokat, festményeket,
porcelánokat, faliórákat, ha-
gyatékból maradt tárgyakat. T.:
06-30/469-1461_____________________________

Elektromos kerékpárok, io
elektromos robogó, Sachs 30
cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, benzin és dízel oldal-
kihajtásos állómotorok 2-9
LE-ig, kézi körfűrészek, osz-
lopos fúró, Honda motoros
Bomag lapvibrátorok 75-100
kg, Vibromax 1300 dízel lap-
vibrátor 130 kg, asztali kör-
fűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű
láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Fein fém-
vágó fűrész új, légpuska, Hon-
da aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kismé-
retű áramfejlesztők, állvá-
nyos vizes köszörű átmérő
300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Hibás kisgép ak-
kuk javítása cellacserével!
Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

_____________________________

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

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyha-
készen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig. T.:
06-30/520-0466

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátira, Nyi-
rádra, Szigligetre, Szent-
békkállára helyi újságkihor-
dót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Zöld Ráskó Kft. erdészeti
munkák elvégzésére, egész
éves foglalkoztatásra mun-
katársat keres motorfűrész
kezelői gyakorlattal. Előnyt
jelent: B kat. és traktoros jo-
gosítvány. Jelentkezés: 06-
30/749-9002._____________________________

Festőt, vagy festéshez értő al-
kalmazottat keresek. Tel.: 06-
30/312-7150_____________________________

Munkájára igényes szaká-
csot, férfi konyhai kisegítőt, ta-
karítónőt, karbantartót felve-
szünk balatoni üdülőbe. Mobil:
+36 20 943 06 43

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

A Káli-medence Idősek Ott-
hona (8282, Mindszentkálla,
Rákóczi u.16.) szakképzett-
séggel  (szociális gondozó
és ápoló) rendelkező munka-
társat vár szeretettel. Továb-
bi információ minden felme-
rülő kérdésben: Kis Tóth Dia
87/478-170, vagy 06-20/322-
5595_____________________________
A Szent György-hegyen ta-
lálható Tarányi 1780 étte-
rembe az alábbi pozíciókra
munkatársakat keresünk: sza-
kács, pizza szakács, konyhai
kisegítő, felszolgáló, pultos.
Érdeklődni és jelentkezni a
következő elérhetőségeken
lehet: 0620/413-9582, 
info@taranyi.hu_____________________________

A Kővágóörsi Napköziottho-
nos Óvoda pályázatot írt ki
óvodapedagógus állás betöl-
tésére. A pályázat megte-
kinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Kővágóörs Köz-
ség Önkormányzata honlap-
ján._____________________________
A Kővágóörsi Közös Önkor-
mányzati Hivatal pályázatot
írt ki hatósági ügyintéző állás
betöltésére. A pályázat meg-
tekinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Kővágóörs Község
Önkormányzata honlapján._____________________________

Zánkai Barkácsboltba keres-
kedelemben jártas eladót ke-
resek éves állásra. Szakmai
tapasztalat előny, de nem fel-
tétel. Érd.: fényképes öné-
letrajzzal az eracsavar@ 
gmail.com e-mail címen, vagy
személyesen az üzletben. Tel.:
06-30/6764-394

Tapolcára a Caramell Kávé-
zóba és az újonnan nyíló
Fröccsteraszra pultost, fel-
szolgálót és fagylaltárust azon-
nali kezdéssel felveszünk. Tel.:
06-30/959-2106

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.:
06-83/311-382, 06-30/375-
2734_____________________________
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Moór László, volt mozdonyve-
zető, életének 79. évében
csendesen megpihent. Teme-
tése ápr. 07-én, 13 órakor lesz
Tapolcán az új temetőben.
Gyászoló család

LAPZÁRTA
MINDEN 
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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.
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Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

8.00 - 14.00
7.00 - 19.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

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:

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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Gépi vakolást vállalunk
kedvező áron!

Érdeklődni a 06-30/446-9345 telefonszámon lehet!

Gyors és tiszta munkavégzés!A Cellcomp Kft. keres
Pályázókat

alkalmazottai esetenkénti
Covid tesztelésére.

Egészségügyi végzettséggel és
gyakorlattal rendelkezők, valamint

orvostanhallgatók jelentkezését várjuk.

Díjazás és rendelkezésre állás
további egyeztetések alapján.

Jelentkezni: tapolca@cellcomp.hu,
hr.cellcomp@de.ebmpapst.com

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, ingatlanközve-
títő
Véndek-hegyen jó állapotú 3
szobás, konyhás hétvégi ház
1184 m2-es gyümölcsfás te-
lekkel, pincével, tűzrakó hellyel
csendes fekvésben eladó. Ir.ár:
8,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen kitűnő
állapotú, panorámás, amerikai
konyha, szoba, fürdőszoba-
WC helyiségekből álló, 1 szo-
bával bővíthető hétvégi ház el-
adó 3079 m2 gyepterülettel.
Ir.ár: 22,9 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegy hegyma-
gasi részen 2 fél szobás, kony-
hás, fürdőszobás, balatoni pa-
norámás hétvégi ház pincével,
kb. 1500 m2 telekterülettel
eladó. Ir.ár: 18 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Szigligeten balatoni panorá-
más 50 m2-es hasznos lakó-
területű 2 szobás, fürdőszobás
hétvégi ház 1200 m2-es te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 35,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca városközponthoz kö-
zel eső 3 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás, 94 m2-es hasz-
nos lakóterületű családi ház
830 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 22 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Badacsonyörsön külterületi
balatoni panorámás, 2432 m2-
es telekterületű erdő 13 m2-es
boltíves pincével, 26 m2-es
hétvégi ház építésének lehe-
tőségével eladó. Ir.ár: 16 mFt
T.: 06-20/615-6635
Tapolca kertvárosában nap-
pali+4szobás, felújított, tető-
tér beépítéses családi ház ga-
rázzsal, pincével, műhellyel,
610 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 39,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635_____________________________

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

Készpénzes vásárlással kere-
sek Badacsony 20 km-es kör-
zetében hétvégi házakat, prés-
házakat, parasztházakat, telket,
panziót, vendégházat. Tel: Tö-
rök Tamás 06-20/959-6293_____________________________

Balatongyörökön 2000 m2-es
belterületi építési telek na-
gyon szép kilátással eladó, 2
önálló telek is kialakítható. Ár:
16,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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_____________________________

Füstöltáru sonka, szalonna,
kolbász eladó. Tel.: 06-20/437-
5911_____________________________
Eladó: keveset futott nyárigu-
mi garnitúra Suzuki felnire sze-
relve, tetőcsomagtartó, rönk-
szállító kocsi kistraktorhoz, új,
masszív75x200-as faajtólap, 2
db 750x16-os pótkocsikerék.
Érd: 06-20/9941-550 _____________________________

20,6 hl-es saválló borostartály,
kettes eke kistraktorhoz, 220 V-
os terménydaráló, palackos
gázkályha eladók. Tel.: 06-
30/902-2281_____________________________

A válság miatt eladó, mélyen
ár alatt! https://www.startap-
ro.hu/user/useradverts/412469
Igérj érte!: e-mail 
kalmara011@gmail.com_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő
4 – 25 T, dobkasza 60 cm-es
önjáró, ipari fémvágó 350
mm öntvényházas szekré-
nyes 220/380V, kúpos kugli-
hasító hintafűrésszel kombi-
nált 380V újszerű, gyümölcs-
és ágdarálók, 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
hordozható vízszivattyúk, ak-
kutöltők 6-12-24 V-os nor-
mál és bikázós, Fein-Makita
gipszkartoncsavarozók, 16
funkciós faipari barkácsgép,
elektromos újszerű láncfűré-
szek, kéthengeres új komp-
resszorok, Gardena házi víz-
mű, mobil klíma, 5x2 m-es
kismerülésű vitorlás hajótest
horgászcsónaknak eladó.
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfű-
rész, gerendavágó),térkő por-
szívó, asztali és állványos fú-
rógépek 220/380V, páraelszí-
vó gép nedves helyiségekhez
elázott falakhoz 220V, ben-
zinmotoros önjáró lombszívó
75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú újsze-
rű, Wacker benzinmotoros
aszfalt-betonvágó (vizes), dí-
zel hőlégbefúvó 15-25 KW,
kézi parkettázó fűrész 220V-os
új, faeszterga 1000 mm, 2 ké-
ses vágópult fűnyírótraktor-
hoz, Yamaha Mint újszerű ro-
bogó, Bosch kézi ytong- és
téglavágó fűrész, hordozható
ipari ventillátor 220 V, akkus
sövényvágók, akkus fűnyí-
rók, elektromos és benzin-
motoros fűszegély vágók, be-
tonkeverők 220/380 V eladó.
Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-
018

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

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épüle-
tet, raktárt (eladót vagy kia-
dót), építési telket, zártkertet,
külterületet, szántót, lege-
lőt, erdőt keresek ügy-feleim
részére Sümeg- és Tapolca
környékén, valamint Bala-
ton-felvidéken, Káli-meden-
cében, Művészetek Völgyé-
ben, Keszthely-Tihany között.
Köszönettel, Bódis Péter Tel.:
06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu.
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél)_____________________________

Telket vásárolnék Tapolcán a
Barackos lakóparkban Tel.: 06-
20/489-4510_____________________________

Keresünk családi házakat, la-
kásokat, építési telkeket,
nyaralókat, pincéket, zárt-
kerti ingatlanokat, szőlőket
és területeket. Ingatlanok
vétele, eladása teljes körű le-
bonyolítással hatékonyan,
rövid időn belül saját, belső
ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán
belül felvesszük a kapcso-
latot Önnel! Tel.: +36-
70/376-7820  _____________________________

Nemesvitán 100 m2-es, 2,5
szoba + nappalis, beépített,
felszerelt konyhás, étkezős,
egyszintes, újszerű, igényes,
mediterrán jellegű családi ház
szép, rendezett kerttel, grill
terasszal, kis balatoni rálátás-
sal, 562 m2 összközműves
telekkel eladó. Ár: 52,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Reziben  5196 m2-es zártker-
ti terület 1 db 100 m2-es és 1
db 60 m2-es házzal, vízzel,
villannyal, gyümölcsössel, sző-
lővel, Hévízi kilátással eladó.
Ár: 34,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással haté-
konyan, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

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

Csobánc hegyen panorámás
4789 m2, művelési ágból ki-
vont zártkerti terület (villany 5
m-re!) eladó. Ár: 12,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Alsópáhokon a Hévízről kive-
zető körforgalomnál 2,5 ha
külterület eladó. Ár: 16,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-820 _____________________________

Balatonrendesen 3016 m2,
gyönyörű balatoni panorámás
szőlő külterület a 71-es úttól
100 m-re eladó. Ár: 10 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hévíz határában, pár percre a
fürdőtől 75 m2-es 3 szobás, új,
kulcsrakész apartman lakás,
255 m2 saját telekterülettel,
zárt, körbekerített üdülőköz-
pontban parkolóval eladó. Ár:
29,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

Keszthelyen a kastély közeli
utcában 160 m2-es felújított,
szigetelt, kiváló állapotú 3 szo-
ba + nappali-konyhás családi
ház, további 88 m2-es önálló
épülettel, garázzsal, kúttal 604
m2 telken eladó. Ár: 52,5 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820 _____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba
nappali, konyhás tégla építésű,
összközműves családi ház,
összesen 2155 m2 belterületi
telken, kerttel, 40 db termő
gyümölcsfával, 500 m telepí-
tett akácossal eladó. Ár: 10,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra szo-
ruló, közös udvaros, össz-
komfortos, gázfűtéses családi
ház, 230 m2-es telekrésszel
kedvező áron eladó. Fix ár: 7,3
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes (+ tetőtér), akár 2 ge-
nerációnak, 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 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Várvölgyön, nagyon szép he-
lyen 11 hektár, kiváló minősé-
gű, 2002-ben telepített, fém
támrendszeres, nagyon jól ter-
mő szőlőterület eladó. (7,5 ha
szürkebarát, 3,5 ha olaszrizling)
Ár: 59,5 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vé-
tel prémium szolgáltatással.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán és környékén eladó
ingatlant keresek 20 millió fo-
rintig, készpénzért. Felújításra
szoruló, polgári ház jellegű,
megkezdett építkezés, kisebb-
nagyobb telekterület is lehet.
Várom hívását a 06-20/433-
2463 telefonszámra.

Eladó Tapolca belvárosában, 
III. emeleti (lift nincs) nappali
+ 2 szobás jó állapotú lakás.
Irányár: 17 M Ft Tel.: 06-
70/904-6110_____________________________

Tapolcai Y-i lakás eladó 1 + 2
félszobás II. emeleti. Ir.ár: 18
mFt vagy elcserélhető 1,5 szo-
básra I. emeltig. Megegye-
zéssel. Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Tapolcán, a Kazinczy tér 11-
ben, a 2. emeleten, 57 m2-es,
2 szobás, erkélyes lakás eladó!
Részben felújított, azonnal köl-
tözhető! Érd.: 06 20/414 87 84
telefonon lehet._____________________________

Nagykanizsa belvárosában,
kiváló helyen, teljesen felújított
43 m2-es, földszinti, össz-
komfortos, gáz cirkós társas-
házi lakás, zárt belső udvari
parkolóval eladó. Ár: 13,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Középkorú házaspár  saját
részre keres kiadó kis nyaralót
panorámával július 1-től au-
gusztus 15-ig a Balaton-felvi-
déken Tapolca és Zánka között
bárhol. Víz, villany, fürdőszoba,
konyha szükséges. Tel.: 06-
20/935-0304 
ildiko070408@gmail.com

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

Kiadó albérletet keresek saját
részre Badacsonytördemicen,
Badacsonytomajon, Bada-
csonyörsön, vagy a környéken.
Minden megoldás érdekel. Tel.:
06-70/247-4037_____________________________

Szoba kiadó. Minimális kau-
cióval! 1 fő részére Napi,
heti, havi fizetési lehetőség-
gel. Érdeklődni: e-mail 
kalmara011@gmail.com_____________________________

Munkavégzés céljából kere-
sek hosszútávra kiadó lakást,
vagy szobát Gyulakeszi, Kisa-
páti, Kékkút, Káptalantóti, Ne-
mesgulács vagy Tapolca tele-
püléseken. Kapcsolat: +36
70 3636855_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában
25 m2-es frissen festett, te-
tőtéri, bútorozatlan lakás meg-
bízható, nem dohányzó bérlő-
nek minimum 1 évre kiadó. Há-
ziállattal nem költözhető. Ér-
deklődni munkanapokon 9-16
óráig a 30/815-26-07-es tele-
fonszámon lehet._____________________________

Kiadó szoba közös konyha és
fürdőszoba használattal egye-
dülálló nő részére. Tel.: 06-
30/834-2130

Garázst bérelnék Tapolcán
motorkerékpárnak. Érd: 06-
70-341-7522

Üzletek és autók feliratozá-
sa, reklám- és megállító táb-
lák, óriásplakát, molinó ké-
szítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, felirato-
zása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-
20/980-8059_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés, csa-
tornaépítés, javítás és csõ-
törések mûszeres bemérése.
Vezetékek nyomvonalazása.
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 há-
zak, nyaralók külső-belső át-
alakítását, teljeskörű ügyinté-
zéssel, generálkivitelben. Tel.:
06-70/391-8147_____________________________

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, 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, garan-
ciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés. Tel.:
06-30/6615-093 Szabó Nor-
bert_____________________________
Víz, gáz, központi fűtések, hő-
szivattyúk kivitelezése, javí-
tása rövid határidővel. Érd.: Ta-
kács Róbert 06-20/615-4590

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

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

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, kölcsön-
zés, robogó alkatrészek, autó-
alkatrészek megrendelésre.
Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi te-
tőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építé-
sét, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-7730,
06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni 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-
szerelés, tervezéstől a kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartását,
felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvo-
dák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Ösz-
szeszokott csapat, tiszta, kor-
rekt munka számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. T.:
06-70/600-7729_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.:
járművek, pótkocsik, alvázak,
kerítések, falak, pincék, sírkö-
vek, nyílászárók, parasztfödé-
mek stb. tisztítása homokfú-
vással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes áraján-
lat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállít-
juk és igény szerint berendez-
zük bútorait! Teljeskörű ingat-
lan lomtalanítása, szemétel-
vitel, takarítás! Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Érd.: 06-20/938-8904

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betono-
zás, vakolás, kerítések, támf-
alak építése, fa és fal külső és
belső festése, bontás, sitt hor-
dás. UI: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvarozást,
költöztetést, lomok elhordá-
sát vállalom. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azon-
nal. 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, fű-
tés- és vízrendszerek karban-
tartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autenti-
kus technológiák pl. pacsekolt
vakolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technológia.
Energetikai, műszaki bizton-
sági tanácsadás, gázipari mű-
szaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szi-
jártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
06-87/350-904_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő
és házlábazat tisztítása ma-
gasnyomású mosóval Tapol-
cán és környékén. Varga Zol-
tán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

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, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást,
kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetéte-
lét, veszélyes fák kivágását,
zöldhulladék elszállítást, sitt
hordást és sziklakertek építé-
sét. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-
2155

Kőműves munkákat, belső át-
alakítást, falazást, vakolást,
betonozást, térkövezést, ill. já-
rólapozást, csempézést válla-
lok. Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

_____________________________

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

TAKARÍTÁS!  Vállalom, ma-
gánházak, lakások, irodák, lép-
csőházak takarítását. Diszk-
réció, precíz munkavégzés.
Keressen bizalommal. tel.:
+36 20 315-0159 email: 
tbori25@gmail.com_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt lera-
kás, konyhakész és méterfa
szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalaní-
tása pincétől a padlásig. Min-
den, ami fuvar. Uitt: kőmű-
vesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, ke-
rítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

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

Műkő, márvány, gránit, sír-
emlékek, keretek, fedések, vá-
zák, mécsesek, sírtisztítások,
sírfelújítások, betűvésés. Sza-
bó István kőfaragó mester Ta-
polca, 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 kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726, 06-
20/230-6680_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás!
Szőlőmunkák, fűkaszálás, fűny-
írás és bozótirtás. Családi há,
nyaraló kerti munkáit is vállal-
juk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Favágás  Veszélyes Fakivágás
Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Zöldhulladék el-
szállítás, Ingyenes Felmé-
rés. E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 Kardos Alpin_____________________________

Kaszálás: Damilossal, Kés-
sel, Ág aprítás, Fűrészelés Fa-
hasítás, Szár zúzás, Csörlő-
zés, Bálázás, Homlokrakodás
tereprendezés 80L 4x4 trak-
torral. Autómentés, terepjá-
rós teher TAXI 0-24-ig. Tel:
+36-30/947-2862

Darázs-, rovar- es rágcsálóir-
tás, nádtető lángmentesíté-
se, favédelem. T.: 06-30/2270-
717_____________________________
Fuvarozást vállalok platós kis-
teherautóval. Faanyag, vas-
anyag, egyéb építőanyag, bú-
tor, zöldhulladék, stb szállítása.
Tel: 0620 279 9737_____________________________

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_____________________________

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

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

Cynthia nails. Bízza rám ke-
zeit, lábait! Női, férfi manikűr,
pedikűr, gyógypedikűr, kö-
römszabályozás, talpmasz-
százs, gél lakkozás. Bátran
hívjon. Tapolca és környéke.
Házhoz megyek. Tel.: 06-
30/369-4940_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása épüle-
tekre, villanyvezetékre lógó
ágak levágása és ezek közelé-
ben lévő fák kivágása, zöld-
hulladék elszállítás. Szabó Ad-
rián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
TAPOLCA 06-20/563-6767

Eladó érvényes okmányok-
kal, megkímélt állapotú, 2007.
évi Ford Focus Kombi TREND,
km-állás: 150.000; tolatóra-
dar, 101 LE, benzines. Ár:
1.150.000 Ft Érdeklődni: 06-
20/4145- 766_____________________________

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

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult
deszkák, OSB lapok, stáflik,
szegélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan kaphatók. Válla-
lunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok
gyártását. Tapolca, Gyulakeszi
út 585/18 hrsz. Tel: 87/510-
226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu_____________________________

Alu trapézlemez 2000 Ft/m2,
WC-csésze alul kifolyós 5500
Ft, zuhanytálca 80x80 cm
4500 Ft, 5x50x50x2000-es
szögvas 2500 Ft/db eladó.
Tel.: 06-20/9426-948

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg bútoro-
kat, régi bolti és gyógyszertá-
ri bútorokat, festményeket,
porcelánokat, faliórákat, ha-
gyatékból maradt tárgyakat. T.:
06-30/469-1461_____________________________

Elektromos kerékpárok, io
elektromos robogó, Sachs 30
cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, benzin és dízel oldal-
kihajtásos állómotorok 2-9
LE-ig, kézi körfűrészek, osz-
lopos fúró, Honda motoros
Bomag lapvibrátorok 75-100
kg, Vibromax 1300 dízel lap-
vibrátor 130 kg, asztali kör-
fűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű
láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Fein fém-
vágó fűrész új, légpuska, Hon-
da aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kismé-
retű áramfejlesztők, állvá-
nyos vizes köszörű átmérő
300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Hibás kisgép ak-
kuk javítása cellacserével!
Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

_____________________________

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

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyha-
készen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig. T.:
06-30/520-0466

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátira, Nyi-
rádra, Szigligetre, Szent-
békkállára helyi újságkihor-
dót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Zöld Ráskó Kft. erdészeti
munkák elvégzésére, egész
éves foglalkoztatásra mun-
katársat keres motorfűrész
kezelői gyakorlattal. Előnyt
jelent: B kat. és traktoros jo-
gosítvány. Jelentkezés: 06-
30/749-9002._____________________________

Festőt, vagy festéshez értő al-
kalmazottat keresek. Tel.: 06-
30/312-7150_____________________________

Munkájára igényes szaká-
csot, férfi konyhai kisegítőt, ta-
karítónőt, karbantartót felve-
szünk balatoni üdülőbe. Mobil:
+36 20 943 06 43

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

A Káli-medence Idősek Ott-
hona (8282, Mindszentkálla,
Rákóczi u.16.) szakképzett-
séggel  (szociális gondozó
és ápoló) rendelkező munka-
társat vár szeretettel. Továb-
bi információ minden felme-
rülő kérdésben: Kis Tóth Dia
87/478-170, vagy 06-20/322-
5595_____________________________
A Szent György-hegyen ta-
lálható Tarányi 1780 étte-
rembe az alábbi pozíciókra
munkatársakat keresünk: sza-
kács, pizza szakács, konyhai
kisegítő, felszolgáló, pultos.
Érdeklődni és jelentkezni a
következő elérhetőségeken
lehet: 0620/413-9582, 
info@taranyi.hu_____________________________

A Kővágóörsi Napköziottho-
nos Óvoda pályázatot írt ki
óvodapedagógus állás betöl-
tésére. A pályázat megte-
kinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Kővágóörs Köz-
ség Önkormányzata honlap-
ján._____________________________
A Kővágóörsi Közös Önkor-
mányzati Hivatal pályázatot
írt ki hatósági ügyintéző állás
betöltésére. A pályázat meg-
tekinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Kővágóörs Község
Önkormányzata honlapján._____________________________

Zánkai Barkácsboltba keres-
kedelemben jártas eladót ke-
resek éves állásra. Szakmai
tapasztalat előny, de nem fel-
tétel. Érd.: fényképes öné-
letrajzzal az eracsavar@ 
gmail.com e-mail címen, vagy
személyesen az üzletben. Tel.:
06-30/6764-394

Tapolcára a Caramell Kávé-
zóba és az újonnan nyíló
Fröccsteraszra pultost, fel-
szolgálót és fagylaltárust azon-
nali kezdéssel felveszünk. Tel.:
06-30/959-2106

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.:
06-83/311-382, 06-30/375-
2734_____________________________
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Moór László, volt mozdonyve-
zető, életének 79. évében
csendesen megpihent. Teme-
tése ápr. 07-én, 13 órakor lesz
Tapolcán az új temetőben.
Gyászoló család

LAPZÁRTA
MINDEN 
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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

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 •

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:

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

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo
munkatársakat

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.

A
z 

ak
ci

ó 
20

21
.0

4.
30

-i
g 

ér
vé

ny
es

.

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

A Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

Munkalehetőség!

autóbusz vezető,
fejlesztő pedagógus és
fejlesztő pedagógus-

gyógytornász munkakörre.

Részletek:
www.dakaotthon.hu

06-87/553-210

• Japán manikűr

• Gél lakk

• Műköröm építés/töltés

• Paraffinos kezelés

karmakoromstudio.hu

Kérésre házhoz megyek!
+36-70/413-3811

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 6-tól április 11-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

csontleves finommetélttel, babfőzelék fasírozottal
fokhagymakrémleves, szűzérmék zöldborsmártással és rösztivel

lencsegulyás, máglyarakás
sárgaborsó-krémleves, cordon bleu rizzsel

paradicsomleves, szezámmagos csirke rizibizivel
cukorborsóleves, Dubarry szelet rizzsel

Kedd:
Szerda:

Csütörtök:
Péntek:

Szombat:
Vasárnap:

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

Tel.: +36-30/9972-919, 87/510-940
www.kurkodent.hu

KURKODENT
Tisztelt Pácienseink!
Értesítem Önöket, hogy a már
működő
mellett 2021. május 1-től elindítjuk

is.
Előjegyzés az alábbi elérhetőségeken.

szájsebészeti rendelés

fogszabályozási szakrendelésünket

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

Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

ZÁRVA
7.00 - 19.00
ZÁRVA
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

ASZTALOSFATELEP TAPOLCA

MUNKATÁRSAT KERESÜNK
Az alábbi munkakörökbe várjuk a jelentkezőket:

Fényképes önéletrajzokat
a vemi2003@asztalosfatelep.hu e-mail címre várjuk.

Feladata:

Feladata:

Elvárások:

Elvárások:

Előnyt jelent: Targonca vezetői jogosítvány

Előnyt jelent: Német vagy angol nyelvtudás

Vásárlók kiszolgálása
Árufeltöltés
Áru mozgatás

Árajánlatok készítése
Megrendelések lebonyolítása
Beépítések koordinálása
Számlázás
Vevőkkel, partnerekkel való kapcsolattartás

Faipari végzettség /asztalos vagy ács/
Faanyagok ismerete
Megbízhatóság, terhelhetőség
B kategóriás jogosítvány

Nyílászáró értékesítési tapasztalat
Nyílászárók műszaki tartalmának ismerete
Számítógépes ismeretek / Word, Excel használata
Árnyékolástechnikai ismeretek
Megbízhatóság, terhelhetőség
Önálló, precíz munkavégzés

• Értékesítő/Raktáros •

• Nyílászáró értékesítő •

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

CSOMAGOLÓ KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

SZENZOR ÖSSZESZERELŐ

VESZPRÉMI MUNKÁK
INGYENES BUSZJÁRATOKKAL!

Alapbér: br. 205.000 Ft + akár 50 % műszakpótlék
+ Cafeteria: br. 25.900 Ft + jelenléti bónusz: br. 5000 Ft

Átlagosan elérhető kereset: nettó 170.000 Ft-tól
+ étkezési lehetőség

Kölcsönzést-közvetítést

eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

+36 20 272 61 18

+36 20 216 56 10

TEHERSZÁLLÍTÁS

KOVÁCS ÁDÁM

06-70/779-8992
tapolcafuvar@gmail.com

VÁLLALKOZÓ - TAPOLCA

KERTGONDOZÁS

B I L L E N Ő P L ATÓ S
KISTEHERAUTÓVAL

• ÉPÍTŐANYAG, TÜZELŐ
• TERMŐFÖLD,

ZÖLDHULLADÉK
• SÓDER, HOMOK,

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK
• VAS ÉS FÉMHULLADÉK

• FŰNYÍRÁS, METSZÉS,
FAVÁGÁS

• SÖVÉNYÁPOLÁS,
BOZÓTIRTÁS

• KERT ÉS NYARALÓ
GONDNOKSÁG

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 19.00
14.00 - 19.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó
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398 Ft/l
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249
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638 Ft/l

0,5 l

319
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785 Ft/l

0,33 l

259
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

14.00 - 19.00
5.00 - 19.00
14.00 - 19.00
14.00 - 19.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

(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

Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
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
Egyes Royal Canin termékek
20% kedvezménnyel!
Egyes Royal Canin termékek
20% kedvezménnyel!

Prémium tápok kutyáknak,
macskáknak!

Gluténmentes, gabonamentes,
hypoallergén, több ízben.

Kimérve is!

Prémium tápok kutyáknak,
macskáknak!

Gluténmentes, gabonamentes,
hypoallergén, több ízben.

Kimérve is!
Bankkártyás

fizetési lehetőség!

Bankkártyás
fizetési lehetőség!

BolhairtókBolhairtók

Tapolcai építőipari cég

munkatársat keres.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezését a címre várjuk!
Jelentkezés feltételei:

hr@szlbau.hu
www.szlbau.hu

Facebook/Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.

ÉPÍTÉSVEZETŐ

Érdeklődni a 87/411-954-es telefonszámon lehet.

Tapolcai építőipari cég keres:

Jelentkezését a címre várjuk!
Jelentkezés feltételei:

hr@szlbau.hu
www.szlbau.hu

Facebook/Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.

• Gazdasági munkatárs -
mérlegképes könyvelő

Érdeklődni a 87/411-954-es telefonszámon lehet.

A Cellcomp Kft. fizető vendéglátással
foglalkozó vállalkozókat keres,
akik szállást tudnak biztosítani

a Cellcomp Kft. külföldi partnereinek
az alábbiak szerint:

• Július 4-től (első nap) augusztus 1-ig összesen
28 éjszakára.

• 5 db 1 ágyas szoba fürdőszobával.
• Szabad konyhahasználattal.

A nyitott pozíciók és tisztázatlan kérdések
későbbi egyeztetés tárgyát képezik.

Ajánlatokat: tapolca@cellcomp.hu
e-mail címre várjuk.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet:

Dobó Zoltán
polgármester

nagyságú, „lakás” megnevezésű, műemlék besorolású
ingatlanok tulajdonjogainak megszerzésére.

A pályázatokról bővebb felvilágosítást nyújt
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési

és Üzemeltetési Irodájának munkatársa,
Scherné Ács Anita a 87/511-150-es főszám 132-es mellékén,

vagy a 30/601-4447 mobilszámon. A fenti ingatlanokra a pályázatokat
ugyanitt, 2021. április 19-én (hétfő) 16:00 h-ig lehet benyújtani.

1.) a Tapolca, (2 82 1/A/19 hrsz.) 2 . ajtó alatt lévő, 30 m

2 .) a Tapolca, (2 82 1/A/18 hrsz.) ajtó alatt lévő, 40 m

3.) a Tapolca, (2 82 1/A/17 hrsz.) ajtó alatt lévő, 37 m

Fő tér 19. 2. emelet

Fő tér 19. 2. emelet 1.

Fő tér 19. 1. emelet 9.

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

Április 2. (péntek):
Április 3. (szombat):
Április 4. (vasárnap):
Április 5. (hétfő):

ZÁRVA
8.00 - 12.00
ZÁRVA
ZÁRVA

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

BOROS, PÁLINKÁSBOROS, PÁLINKÁS
CÍMKÉKCÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

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, AKÁC vagy GYERTYÁN 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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Bélyegző készítés
Akár 1 órán belül is.

kft.nyomda

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059 • knyomda@kolcseynyomda.hu

Tapolca, Batsányi u. 1.
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