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, 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
XXVIII. évf./32.  2022. augusztus 13.

, 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 • 06-20/585-5117VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ

KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

+36-30/838-2101
+36-30/997-3049

NHSZ

NHSZ CSOBÁNC KFT.
AUTÓSZERVIZ

műszaki vizsga
eredetvizsgálat

személy- és teherautójavítás
Időpontfoglalás személyesen, telefonon 06-21/292-0030

vagy e-mailben muhely.csobanc@nhsz.hu

www.facebook.com/nhszcsobancwww.nhszcsobanc.hu

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo, vállalkozói
szemléletu

munkatársakat

Dr. Lantos Bálint
Ügyvéd

Fogad egyeztetett
helyen, időpontban

(Ingatlanügyek, cégügyek,
behajtások, végrehajtási
eljárások, egyéb perek,

devizakárok jogi kezelése)

+36-70/885-8875
drlantosbiroda@gmail.com

Fiókiroda címe:
8254 Kővágóörs,
Ady E. utca 20.

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

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

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

Székesfehérvári munkakörök: 06-20/441-6142

Veszprémi munkakörök: 06-20/9292-430, 88/400-453

Veszprém és Veszprém környéki munkalehetőségek

Székesfehérvárra ingyenes szállással keresünk

Présgép kezelő, műanyagtermék összeszerelő Nemesvámoson

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

3 műszakos beosztásba

2 műszakos beosztásba

1 műszakos beosztásba

csak szombati munkavégzésre

Gépkezelő, Minőségellenőröket – 285.000 Ft/hó
Operátorokat – 247.000 Ft/hó; Targoncavezetőket – 276.000 Ft/hó

Fémipari gépkezelőket – 310.000 Ft/hó; Fémipari operátorokat – 240.000 Ft/hó

Üzemi anyagmozgatókat, Üzemi kisegítőket – 224.000-246.000 Ft/hó
Operátorokat – 231.000 Ft/hó; Raktáros targoncásokat

fűtőszál gépkezelőket,
betanított munkásokat (herendi munkavégzés) – nettó 1.320 Ft/óra

operátorokat
keresünk azonnali kezdéssel

1 vagy 2 műszak, napi bejelentéssel nettó órabérek 1.550-1.900 Ft

operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket keresünk
12 órás beosztásba azonnali kezdéssel, december közepéig

(egyik héten 2+3, másik héten 2 nap munkavégzéssel)

műszakpótlék 18-06 óra között 40%, cafetéria 20.000 Ft/hó,
étkezési hozzájárulás nettó 10.000 Ft/hó

extra juttatás: aki a határozott idejű szerződését végig ledolgozza,
ban részesül

alapbér bruttó 300.000 Ft

bruttó 400.000 Ft-os jutalom

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!

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

Aquametodika Kft.
Tel.: 06-20/530-7555

LEENDŐ ÉS MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK

KÖNYVELŐ IRODÁNK
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,

MIKRO-KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
CIVILSZERVEZETEK KÖNYVELÉSÉT,

PÁLYÁZATOK FIGYELÉSÉT ÉS
MEGÍRÁSÁT VÁLLALJA.

CÍM: TAPOLCA, BATSÁNYI UTCA 8.
ÉRD.: 06-70/391-2318

FIGYELEM!
BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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

Jelentkezni
estmkft@strabag.com

önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek
gyártásával foglalkozó cég felvételt hirdet

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS
munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• Rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors
megértése

• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel

ismeretek
• Targoncás jogosítvány
• Állóképesség, terhelhetőség, jó memória

• német nyelvtudás
• raktározási területen szerzett tapasztalat

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása
• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között
• raktári rend fenntartásának biztosítása
• raktári adminisztrációs feladatok ellátása

A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:

MUNKAKÖRBEPINCEMUNKÁS
FELADATOK:

• Szőlőfeldolgozási munkák elvégzése
• Borkészítés során felmerülő munkák elvégzése
• Borok palackozása, címkézése
• Üzemi gépek, berendezések kezelése
• Takarítás

• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján

• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre,
vagy telefonon a +36-30/288-4682-es számra várjuk!

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

Tapolcai
dohányboltba
eladó munkatársakat keresünk
hosszú távra, akár vidékről is.

ÁLLÁS

Telefon:
Fényképes önéletrajzát

az alábbi email-címre küldheti:
.

06-70/949-0049

trafikallaslehetoseg@gmail.com

Révfülöp, Csárda utca 5. • Telefon: 06-20/565-08-15
Nyitvatartás: H–P.: 8–16.30,  Szo.: 8–12

Villanyszerelési anyagok, kábelek, vezetékek, szerelvények

LÁMPÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
• LED-es izzók rendkívül kedvező áron, garanciával• LED-es izzók rendkívül kedvező áron, garanciával
• LED panelek, fali és mennyezeti lámpák• LED panelek, fali és mennyezeti lámpák
• LED reflektorok, új slim modellek, mozgásérzékelővel is• LED reflektorok, új slim modellek, mozgásérzékelővel is
• Dekorációs és hangulatvilágítás• Dekorációs és hangulatvilágítás

Elektro-Téka
Villamossági szaküzlet

MÁR RÉVFÜLÖPÖN IS!MÁR RÉVFÜLÖPÖN IS!

Önéletrajzát az alábbi címre várjuk:

E-mail: treutz.erika@hepahungary.hu. További információ: Treutz Erika
Tel.: 06-87/433-322 (hétfőtől péntekig 8-14.30 óráig)

www.hepahungary.hu

HE-PA Hungary Plast Kft.,
8284 Nemesgulács, József Attila út 80.

1. Gépbeállítót 2 műszakos munkarendbe
Feladatok: gépek beállítása (betanulási idő biztosított)
Elvárások: műszaki érzék, jó kézügyesség

2. Betanított munkára 1, 2 és 3 műszakos
munkarendbe
Feladatok: - műanyag termékek nyomdázása (tampomnyomás)

vagy
- műanyag termékek összeszerelése
kézügyesség, precizitás és kitűnő látásElvárások:

Diákok jelentkezését is várjuk teljes vagy
részmunkaidős foglalkoztatásra!
Juttatások:
• versenyképes bérek
• emelt műszakpótlék: délutános: 20%, éjszakai: 50%
• 13. havi fizetés
• havonta minőségprémium és béren kívüli juttatás
• iskolakezdési támogatás
• ingyenes céges buszjárat Tapolcáról és környékéről
• saját autóval történő munkába járás támogatása (15 Ft/km)

Munkatársakat keresünk azonnali vagy őszi
munkakezdéssel az alábbi munkakörökre:

HE-PA Hungary Plast Kft.Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 08. 24-ig:

2022. 08. 20-ig:

Sertés csontos tarja
Sertés csontnélküli karaj

Pápai májas
Pápai Zala felvágott
Pápai juhbeles virsli
Pápai nyári turista
Pápai füstölt kolozsvári szalonna
Pápai Gardengrill grillkolbász 300 g/cs

SZÉP-kártyás fizetési mód továbbra is lehetséges!
Fagyasztott egész malac kapható!

Sertéslapocka
Sertés csontnélküli tarja
Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök

1.590 Ft/kg
1.990 Ft/kg

1.690 Ft/kg
1.690 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.690 Ft/kg
2.690 Ft/kg

740 Ft/cs
2.467 Ft/kg

1.590 Ft/kg
1.790 Ft/kg
1.990 Ft/kg
1.090 Ft/kg

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

WELLNESS TAKARÍTÓ
(egyszerűsített foglalkoztatással)

Jelentkezés: Somogyi Veronika
SPA és Gyógyászati vezetőnél

Tel.: +36-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

08.00 - 20.00
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

249
Ft/db

498 Ft/l

558 Ft/l

279
Ft/db

558 Ft/l

279
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

299
Ft/db

359
Ft/db

0,33 l

0,5 l

906 Ft/l

718 Ft/l

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.

FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ

SZABADULÓSZOBA
www.exitroomtapolca.hu

Játék, kaland, szórakozás

Tapolca, Fő tér 9.
06-30/403-6690

Tapolca, Batsányi János utca 8.
Telefonszám: 06-70/391-2318
Email cím: tapolca@oh.hu

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS

BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

SALFÖLD MAJOR
NYITVA MINDEN NAP: 9.00-19.00

LOVASBEMUTATÓK

LOVAGLÁS, PÓNILOVAGLÁS,
SÉTAKOCSIZÁS

ŐSHONOS MAGYAR
ÁLLATFAJTÁK BEMUTATÓJA

ÁLLATSIMOGATÓ
www.kali.hu/salfoldmajor • +36-30/9390-770

Puszta-ötös, lovas-bravúrok, csikósparádé, lovasbemutató.
A bemutató után ingyenes lovaglási lehetőség.

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Érdeklődni:
06-30/901-0765
06-30/106-1926

OSZTÁLYOZÓ
KEZELŐ

VILLANYSZERELŐ

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda
pályázatot hirdet

óvodapedagógus (határozott időre)
munkakör betöltésére.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Tájékoztatást nyújt Kekk-Horváth Szilvia
a 87/511-154-es telefonszámon, vagy

a horvath.szilvia@tapolca.hu e-mail címen.

- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás

Jelentkezés és további információk: Cellcomp Kft.
8300 Tapolca, Sümegi u. 36. Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék

E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312), vontató targonca (3324)

- Középfokú végzettség
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása

- Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan fejlődő
vállalat, változatos feladatok, világszínvonalú
technológia, folyamatos fejlődési lehetőség.

- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes
jogosítvány hiánya esetén beiskolázási lehetőség.

A Cellcomp Kft. tapolcai telephelyére munkatársakat keres
az alábbi pozícióba:

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Amit kínálunk:

ÁLLÁS
A Tapolca Kft. azonnali belépéssel munkatársat keres:

-   RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
-   TECHNIKUS
-   PÉNZTÁROS-BÜFÉS

munkakörökbe.
Részletes kiírások a társaság honlapján (www.tapolcakft.hu)

EBOLTÁS TapolcánEBOLTÁS Tapolcán
A tulajdonos által választott állatorvosi rendelőben!A tulajdonos által választott állatorvosi rendelőben!

2022. 08. 22-24.2022. 08. 22-24.

Az Ft + Ft/10 testtömeg kg.
Az eb oltását a tartási helyen Ft-ért,

a helyszínen elvégezzük. Az oltási kötelezettség elmulasztásáért
az állat tartójával szemben kerül kiszabásra.

oltás díja: 8000 féreghajtó 500
ezen időszakban 15000

bírság

Állatorvosi Rendelő
(06-20/921-73-72)

09-11-ig 15-18-ig

Dr. Ásványi Tamás

de: du:
Tapolca, Batsányi J. u. 44.

Állatorvosi Rendelő
(06-70/413-8505)

08-12-ig 15-18-ig

Dr. Ruzsa György

de: du:
Tapolca, Fenyves u. 48.

Állatorvosi Rendelő
(06-30/973-6419)

10-11-ig 16.30-18-ig

Dr. Vecsera Ervin

de: du:
Tapolca, Bajcsy Zs. u. 17.

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk augusztus 15-től augusztus 19-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését
házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.690 Ft.

Doboz: +150 Ft.A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!
Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

reszelt leves, zöldbabfőzelék sertéspörkölttel

karfiolleves, pásztortarhonya csemege uborkával

tejfölös kapros karalábéleves, sült csirkecomb rizibizivel

bakonyi betyárleves, káposztás kocka

fokhagymakrémleves, rántott sertésborda rizzsel

Klimatizált üzletünkben széles
áruválasztékkal, kiváló minőségű
termékekkel várjuk vásárlóinkat

az idei szezonban.
Kedves, segítőkész kiszolgálás

30 év tapasztalattal.
A tanszervásár augusztus 31-ig tart.

A részletekről érdeklődni lehet az üzletben.

KEDVEZMÉNYES TANSZERVÁSÁR
A MARIKA PAPÍRBOLTBAN!

8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH-udvar, Postával szemben)



KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1. • 87/414-644; 06-20/980-8059
www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Bővebb információ:

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

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

249
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498 Ft/l

558 Ft/l
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Ft/db

558 Ft/l

279
Ft/db

718 Ft/l

0,5 l

359
Ft/db

906 Ft/l

0,33 l

299
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.

gépkezelő

Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

2 fő

munkatársat keres.
női gépkiszolgáló

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

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 26 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök, ingatlan-
közvetítő
Csobánc lábánál panorámás,
elszeparált fekvésű, régi bú-
torokkal berendezett ősi, ere-
deti, de jó állapotú szoba, elő-
készítő, boltíves pince helyi-
ségekből álló présház 4370 m2
telekterülettel eladó. Ir.ár: 29,8
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1. emeleti kitűnő ál-
lapotú 1+2 fél szobás tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 34
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca nyugati részén 1.
emeleti erkélyes, önálló gáz-
fűtéses, 2 szobás társasházi
lakás eladó. Ir.ár: 22 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén részleges balatoni pa-
norámás, 750 m2-es gyü-
mölcsfás részterület eladó.
Vezetékes áram van. Ir.ár:
4,2 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen balatoni
panorámás, fürdőszobás kis
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 19,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fize-
téssel keresek Badacsony
20 km-es körzetében el-
adó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt,
panziót. T.: 06-20/959-6293
Török Tamás_____________________________

_____________________________

Csobánc hegyen 2000 m2-
es területen szőlő, gyümöl-
csös pince, présház eladó.
Érd.: 06-20/550-2323, 06-
70/536-3193_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! In-
gatlanok vétele, eladása tel-
jes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, belső ügyfélkör-
nek történő kiajánlással is.
Hívjon, 24 órán belül fel-
vesszük a kapcsolatot Ön-
nel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Erdő eladó!  83,9 hektár ki-
váló minőségű, vágásérett,
nagy részben csertölgy, tölgy-
erdő gazdálkodó birtokos-
ságtól eladó.  Azonnal nagy
mennyiség, (1500-2500 m3)
kitermelhető. A következő 2
évben ütemterv alapján nagy
része vágásérett, kitermel-
hető! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és kör-
nyékén, Veszprém megyé-
ben lakást, családi házat,
hétvégi házat, területeket
keresek sürgősen ügyfele-
im részére. Tel: +36 70
376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

2 lángú (német) palackos
gáz (sütő is, palack is), ed-
zőgép-gyógytornához is,
Whirlpool kombinált hűtő-
szekrény-energiatakarékos,
mélyhűtő szekrény 60x60,
koloniál állólámpa+ernyő,
majolika fehér padlóváza el-
adó. Tel.: 06-70/7453268,
este 

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

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

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

Akció! Fenyő széldeszka lé-
ces és széles szállítással
együtt kapható. Tel.: 06-
20/9469-678_____________________________

Tűzifa kapható! Cser, 100
%-ban hasított méterfa erdei
m3, cser konyhakész száraz
erdei m3 eladó. Érd.: 06-
20/232-6506, 06-20/452-
5592

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Nyirádra, Monosto-
rapátira, Kisapátira, Tali-
ándörögdre, Szentbékkál-
lára helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-
8059 munkaidőben_____________________________

Tapolcai Pizzériába éves ál-
lásra akár azonnali kezdéssel,
szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező szakácsot felveszünk.
Tel.: 06-70/945-2008_____________________________

Tapolcai dohányboltba eladó
munkatársakat keresünk
hosszú távra, akár vidékről is.
Telefon: 06-70/949-0049.
Fényképes önéletrajzát az
alábbi email-címre küldhe-
ti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com._____________________________

Vagyonőri végzettséggel ren-
delkező, valamint áruellenőr
munkakörbe keresünk kollé-
gákat Kékkút telephelyen tör-
ténő munkavégzéshez. Érd.:
06-30/825-2510 e-mail: 
berikildi@gmail.com_____________________________

Betonkeverő üzembe keve-
rőst keresünk gyakorlat nem
szükséges. Mixerre sofőrt
felveszünk. Tel.: 06-30/685-
6424_____________________________
Kezdő szakácsot, férfi kony-
hai kisegítőt felveszünk azon-
nali kezdéssel balatonren-
des-pálkövei üdülőbe. Mo-
bil: +36-20/943-0643_____________________________

Nemesvitai kertészetbe be-
tanított munkára női mun-
katársat keresünk. Érd.: 06-
30/424-7094

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Nemesvitán 125 m2-es, jó
állapotú, 4 szobás családi
ház garázzsal, gazdasági épü-
letekkel, kúttal,  gyümölcs-
fákkal 1018 m2-es telken el-
adó. Ár: 49,9 M FT Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Tapolca központjában 360
m2 telken 65 m2 családi ház
eladó. Ir.ár: 25,7 mFt Érd.: 06-
70/218-5505_____________________________

Badacsonyörsi hegyen 1420
m2 balatoni panorámás terü-
let 50 m2-es lakóházzal, víz-
zel, villannyal eladó. Ár: 45,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Nemesvitán 5900 m2 belte-
rületi telek balatoni panorá-
mával 20 %-os beépíthető-
séggel eladó. Kialakítható 2
db 1500 m-es és 1 db 2200
m2-es önálló építési telek is.
Közművek helyben. Turisztikai
céllal a 20% beépíthetőség
több épületre osztható. Ár: 98
M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Csurgón 1 db 80 m2-es és 1
db 40 m2-es lakás valamint
1db 370 m2-es vendéglátó
egység egy épületen belül
1134 m2-es telken 2 pályás
automata tekepályával, te-
niszpályával, fedett kiülővel,
kerti kemencével, együtt na-
gyon kedvező, 68,9 M FT-os
áron eladó. Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Tapolca belvárosában a kert-
város elején családi ház eladó.
Mindenhez közel van, mégis
csendes, nyugodt, zöld öve-
zet. A ház jó állapotú, rende-
zett kerttel várja új tulajdo-
nosát. A kert 744 m2, a ház
100 m2 (3 szoba, étkező,
nappali, fürdő, konyha, 2 WC).
Továbbá van kazánház, fatá-
roló, műhely, garázs, ez utób-
bi felújításra szorul. Az ingat-
lan nagyon jó fekvésű, csalá-
di életre, vállalkozásra, vagy
akár befektetésre, kiadásra is
kiválóan alkalmas. Ára: 73
mFt. Tel.: 06-70/389-8292

Eladó Tapolcán, városköz-
pontban szigetelt épületben,
2 szobás, erkélyes, klímás,
felújított távfűtéses lakás tá-
rolóval. Tel.: 06-30/854-3715_____________________________

Tapolca Batsányi utcai 61
m2-es lakásomat értéke-
gyeztetéssel kisebbre cse-
rélném. Tel.: 06-31/700-2714

Tapolcán a központban 41
m2-es saját vizesblokkal el-
látott több bejáratos kedves
kis üzletemet betegség miatt
eladnám. Mindenféle üzleti te-
vékenységre alkalmas. Be-
fektetésnek is kiváló. Érd.: 06-
30/976-4873-as telefonon le-
het._____________________________
Tapolcán 187 m2-es hasznos
területű üzlethelyiség 3 fázi-
sú árammal, vízvezetékkel,
szennyvízvezetékkel eladó.
Ir.ár: 48,6 mFt Tel.: 06-
20/915-6635

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

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

LAKÁS

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Du-
guláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mûsze-
res bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel, csatornacsövek
nyomvonalkeresése, javítása.
Tel.: 06-20/9844-667_____________________________

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

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_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás, garázstetők, par-
kettázás, lambériázás, hajó-
padlózás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787

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

_____________________________

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

Vízszerelést és csatorna-
rendszer kialakítást vállalok
csaptelep cserétől komplett
felújításig. janoskiss2143@
gmail.com Tel.: 06-30/970-
8012_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés és
házlábazat tisztítása magas-
nyomású mosóval Tapolcán
és környékén. Varga Zoltán
06-70/224-1687_____________________________

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

Ácsmunkákat vállalunk! Új
tetők készítése, héjazatcsere,
régi tetők felújítása, javítása,
bontása, terasztetők, kocsi
beállók, kiülők készítése. T.:
06-70/502-0613_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfű-
tés-duguláselhárítás, javítás-
karbantartás-új rendszerek ki-
építése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

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

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

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

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

Lomtalanítás! Lakások, nya-
ralók, garázsok, udvar teljes
körű lomtalanítása, pincétől a
padlásig rakodással, minden
fajta hulladék elszállítás. Igény
szerint ingatlan takarítással.
Tel.: 06-30/812-2155 _____________________________

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

Villanyszerelés. Gyors és igé-
nyes kivitelezés, korrekt áron!
Tel.: +3630/574-8340 Email:
gkovacs84@yahoo.com 
FB.: KG Elektro_____________________________

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_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése,
fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Kőműves munkákat, építés
alaptól a koszorúig, belső át-
alakítást, térkövezést, illetve
járólapozást és csempézést
vállalok. T.: 06-30/273-3261
Uitt: önállóan dolgozni tudó
kőművest alkalmaznék._____________________________

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

Víz-gáz-fűtés épületgépé-
szeti munkákat vállalok. Pre-
cizitás, pontosság korrekt
áron. Horváth Norbert. Tel.:
06-70/379-1634_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű
ingatlanok teljes körű villamos
hálózatának kivitelezése,
meglévő hálózatok felújítá-
sa. Megbízható, precíz, kor-
rekt munkavégzés, termé-
szetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos ki-
vitelezést és nem fog csa-
lódni. Villamos biztonsági fe-
lülvizsgálatok, Mérőhely ki-
alakítások, EON regisztráció.
Elektron Villanyszerelés 
elektronvillanyszereles@
gmail.com 06-30/984-6645

_____________________________

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

Kőművesmunkák! Teljes
körű házfelújítás, burkolás,
betonozás, vakolás, keríté-
sek, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése,
bontás, sitt hordás. UI: fuva-
rozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Cserépkályhát, kemencét,
kandallót építek, javítok. A
cserépkályha lehet hőcseré-
lős illetve „patkós” is. Bontás
fejében kályhát viszek, ese-
tenként veszek. Tel.: 06-
30/644-2665_____________________________

Fűkaszálás, fűnyírás, sö-
vényvágás, tuják formázása,
fakivágás, gallyazás, ágdarálás,
zöldhulladék elszállítás. Szám-
laképes, megbízható munka.
Területrendezés- Kiss Bence
e.v. Tel.: +36-70/330-4272_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fák
kivágása Alpintechnikával,
Faápolás, Ágdarálás, Tuskó-
marás E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 KardosAlpin - Kardos
Gergő e.v._____________________________

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

Személyautókat, kisteher
autókat, műszakis, lejárt
műszakis, ideiglenesen ki-
vont járműveket vásárolok.
Tel.: 06-30/601-6255_____________________________

TOYOTA RAV 4, háromajtós,
2002.12.31-én forgalomba
helyezett, 2 000 cm3-es,die-
sel, 2023.01.05-ig érvényes
műszaki vizsgával, 246 882
km-el, szervizelt, garázsban
tartott autó, alacsony fo-
gyasztással jó állapotban el-
adó. Felszereltség: vonóhorog,
cd-s rádió, elektromos ajtózár,
klíma, négy évszakos gumik.
Érd.: tel. 06-30/9361-804_____________________________

Eladó érvényes műszaki vizs-
gával rendelkező gyári 1 ton-
na teherbírású TZ4K utánfu-
tó. 350.000 Ft Tel.: 06-
70/212-0375_____________________________

Eladó LISZ-300-as utánfutó ol-
dal magasítóval, friss műsza-
kival. Érd.: 06-30/691-0699_____________________________

50 cm3-es robogó eladó Áb-
rahámhegyen. Érd.: 06-
30/595-9389_____________________________

Eladó 2015-ös évjáratú, ki-
tűnő állapotban lévő 50 cm3-
es speedjet típusú segéd-
motor. Ir.ár: 200.000 Ft Mo-
nostorapáti: 06-30/569-2215

JÁRMŰ

Rozsdamentes Suzuki Swift-
et keresek magánszemély-
től 250.000 Ft-ig. Tapolca és
Környékén. Tel.: 06-70/423-
4861_____________________________
Suzuki 8 éves SX4 4x4 eladó
66 ezer km-rel. Garázsban
tartott, megkímélt. Tel.: 06-
30/293-6639_____________________________

Eladó Skoda Fabia Elegant
101 Le, 2000. évjáratú sze-
mélygépkocsi 2 év friss mű-
szaki vizsgával és téligumi
garnitúrával Zánkán. Érd.: 06-
70/398-3600

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

Magas humusztartalmú, jó
minőségű termőföld eladó. T.:
06-20/9553-267_____________________________

Jó állapotú kandalló 8 kW-os
eladó. Érd.: 06-30/571-6361_____________________________

Eladó idei évi búza zsákolva,
15.000 Ft/q. Szállításban nem
tudok segíteni. Érd.: Kóczián
Gábor, Zalahaláp 06-30/326
0117_____________________________
Fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-
körfűrész átfordítható asztal-
lal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesít-
ménnyel ipari kivitelben is,
benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, fúró-
vésőkalapácsok, kétkezes vé-
sőkalapácsbontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
profi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-
,rezgő- és ekcenter csiszolók,
asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempe-
vágók, állítható csőmenet-
vágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V,
festék- és habarcskeverők,
hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csó-
nakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti
gépek szervizelése. Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, ben-
zinés dízelmotoros aggregá-
torok, AS (Stihl) 3 kerekű
önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elekt-
ra Beckum profi CO hegesz-
tő, Bosch – ELU orrfűrészek
220 V, elektromos kapálógé-
pek, precíziós szalagfűrész
új 220V átmérő 250mm, hó-
marók, vizesvágók 200-350
mm, benzinmotoros sterimó,
Wacker döngölőbéka, kom-
binált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalu-
gép 200 mm-es, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók, kisméretű, új-
szerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, eladó. Hi-
bás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom!
Tel.: 06-30/457-7200, 06-
87/701-018

VEGYES oöl

Minőségi termőföld, vala-
mint homok (nem vakolásra
való) eladó Tapolcán, helyszíni
felrakással vagy kiszállítással
is kérhető. Érd.: 06-70/886-
68-08_____________________________
Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, kávéskészlet, éj-
jeli lámpa, 1 zsák kisfiúnak
való gyerekruha eladó Tapol-
cán. T.: 06-30/504-1660 _____________________________

Eladó 1 db gyári elektromos
szőlő zúzó-bogyózó megkí-
mélt állapotú. 100.000 Ft
Tel.: 06-70/212-0375_____________________________

Búza és zab (takarmány), va-
lamint kiváló minőségű lucer-
na-, széna és zabszalma bála
eladó. Tel.: 06-30/900-2711_____________________________

Tojó tyúkok és 18 hetes jér-
cék élve eladók, 1200 ft/db
áron. Érdeklődni: Bada-
csonytördemic, Kovács Sán-
dorné, 06-30-345-9427_____________________________

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, falió-
rákat, hagyatékból maradt
tárgyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Minőségi Szent György-he-
gyi fehérbor, rozé és vörösbor
eladó. Érd.: 06-20/441-7393_____________________________

NEUZER kerékpár 47 eFt,
Tauris 125 kismotor 230 eFt
újszerű állapotban eladó. Érd.:
06-30/244-0093_____________________________

Iseki 16 le, Robi 8 LE Rotával
szalagfűrész élező gyári, sza-
lagfűrész tompa hegesztő,
szalagfűrész kiskőrösi 600-as,
mini dömper, körfűrész élező.
Tel.: 06-20/232-6506_____________________________

Nyolchetes rövid szőrű ma-
gyar vizsla kölykök eladók.
Érd.: 06-30/200-0585_____________________________

Eladó Othelló Zweigelt vö-
rösbor őstermelőtől. Érd.: 06-
30/568-7657_____________________________

Rajnai rizling és Sauvignon
Blanc szőlőt vásárolnék!
Tel: +36 30 518-4540_____________________________

Kecsketej tejtermékek kap-
hatók. E-mail: janoskiss2143@
gmail.com Tel.: 06-30/970-
8012_____________________________
Nagy olasz kapálógép MPM
eladó. U.itt 5 hektár 60 éves
fenyves erdő eladó. Tel.: 06-
30/296-3313_____________________________

Eladó egy csónakmotor: X-
PLODER 46 lbs. Az ára:
85.000.-Ft. Még soha nem
volt használva, gyári csoma-
golásban, formátumban van
meg. Érdeklődni a +36-
70/283-7492 számon._____________________________

ISEKI Diesel 13 LE Kistraktor
660 munkaórával, kultivátor-
ral, permetezővel, 0,3 m3-es
ládával és vonóhoroggal el-
adó. Valamint kézi erővel mű-
ködő kútfúró eladó. Furat át-
mérője 20 cm, 20 méter mély-
ségig. Tel.: 06-30/293-6639_____________________________

Olcsón eladó! Páraelszívó
18.000 Ft (Aldi-s), varrógép
9.000 Ft, 1 db infrapanel
(60x80-as) 19.000 Ft. Tel.:
06-70/389-8292

KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  kere-
si új SZAKÁCS, PULTOS- FEL-
SZOLGÁLÓ munkatársait. Ha
szép, kulturált környezetben,
minőségi étteremben, ÉVES,
VAGY SZEZONÁLIS ÁLLÁS-
BAN,  dolgozna,  de nyáron is
fontosak a szabadnapok, ke-
ressen minket!  szerződéses
munkaviszony, munkába já-
rási támogatás, teljes ellátás,
munkaruha biztosítása, kie-
melt bérezés megegyezés
szerint, plusz forgalom utá-
ni jutalék. Elsősorban kör-
nyékbeliek jelentkezését 
várjuk: e-mail: kovirag@ 
kovirag.com, tel: 06-20/973-
9373_____________________________
Szigligeti éves üzemelésű
Bakos Vendéglő és Grill-
kert keres kreatív szak-
májára is igényes szaká-
csot, főzőasszonyt, kony-
hai kisegítőt, pultos-fel-
szolgálót – akár részmun-
kaidőben is esti órákba
takarítónőt –, gasztronó-
miát szerető kezdők beis-
kolázását elősegítjük. T.:
06-30/9945-040_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „C” kategóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „B” kategóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

Tapolcai telephellyel 1 fő kő-
művest és 1 fő segédmun-
kást felveszek. Bér meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
30/937-7828_____________________________

Pizza sütő munkalehetőség
rád vár, egész éves foglal-
koztatással, azonnali vagy
szeptemberi kezdéssel. Ha
van kedved egy hangulatos
munkához egy hangulatos
helyen, de nincs gyakorlatod
akkor is jelentkezz bátran. A
betanítást vállaljuk. Garan-
táljuk, hogy télen sem fogsz
fázni. Érd.: La Pergola Pizzé-
ria, 8300 Tapolca, Árpád u. 1.
06-30/9275-766_____________________________

Szőlészeti munkák elvég-
zésre gyakorlott, önálló mun-
kavégzésre alkalmas trakto-
rost keresünk! Feladatok: sző-
lészeti munkák, gépkezelés,
szerelés, karbantartás. Elvá-
rások: B kat. jogosítvány, me-
zőgazdasági gépkezelői jogo-
sítvány, megbízható, precíz fe-
lelősségteljes munkavégzés.
Amit kínálunk: hosszú távú
munkalehetőség,versenyké-
pes fizetés. Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy info@gilvesy.hu
e-mail címen. _____________________________

Szakképzett felszolgálót és
szakácsot felveszünk. Tapol-
ca, Kolibri Étterem. Jelent-
kezés személyesen._____________________________

2 középiskolás leánynak
napi 4 óra munkalehetőség
(edények, porcelánok pako-
lása). Tel.: 06-70/745-3268

Hegymagasi pincészet keres
szőlész munkavállalót éves
munkavállalással. Feladatok:
organikus szőlőtermesztés,
permetezési napló vezetése,
szaktanácsadóval, hegybíró-
val történő egyeztetés, sző-
lészeti munkák szervezése
és irányítása, esetleges gépi
munkavégzés (traktorozás).
Elvárások: B kat. jogosítvány,
előny mezőgazdasági gép-
kezelői jogosítvány és angol
nyelvtudás, megbízható, pre-
cíz felelősségteljes munka-
végzés,  Amit kínálunk: hosz-
szú távú munkalehetőség,
versenyképes fizetés. Érd.:
06-20/249-77-07, vagy az
info@gilvesy.hu e-mail cí-
men. _____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG
keresi új KONYHAI KISE-
GÍTŐ, SZAKÁCS munka-
társait. Ha szép, kulturált
környezetben, minőségi,
kis kapacitású étterem-
ben, ÉVES, vagy SZEZO-
NÁLIS ÁLLÁSBAN,  TEL-
JES, vagy RÉSZMUNKA-
IDŐ-ben dolgozna, de nyá-
ron is fontosak a szabad-
napok, keressen minket!
Szerződéses munkavi-
szony, munkába járási tá-
mogatás, teljes ellátás,
munkaruha biztosítása, ki-
emelt bérezés megegyezés
szerint, plusz forgalom utá-
ni jutalék. Elsősorban kör-
nyékbeliek jelentkezését
várjuk: e-mail: 
kovirag@kovirag.com, 
tel: 06-20/929-0939_____________________________

Hegymagasi pincészet ta-
karítónőt keres. További in-
formáció és jelentkezés az
alábbi telefonszámon: 06-
20/249-7707

Tapolcai pékség kávézónkba
munkatársat keresünk éves
állásra, jó munkakörülmé-
nyek, pörgős, jó csapatunk-
ba. (Hajnali munkakezdés is
szükséges.) Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal: 
krisztina.zsikla@gmail.com

Természetgyógyász, Egész-
ségügy tanfolyam indul szep-
temberben. Szakok: Kineziolo-
gia, Gyermekkineziológia ki-
neziológusoknak, Akupresszú-
ra, Fülakupunktúrás addikto-
lógia, Fitoterápia. Egyéb kép-
zések: Tibeti hangtál, Metamorf
masszázs, Bach virágterápia,
Szimbólumterápia, Plejádi, AFT.
Érdeklődni: 20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@mariannastu-
dio.hu

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

70 éves 160 cm magas, füg-
getlen, csinos teltkarcsú, fi-
atalos arcú, külsejű hölgy
vagyok. Tartós kapcsolatot
keresek. 58-70 éves korig.
Tel.: 06-31/700-2223

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

OKTATÁS

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1. • 87/414-644; 06-20/980-8059
www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Bővebb információ:

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

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

249
Ft/db

498 Ft/l

558 Ft/l

279
Ft/db

558 Ft/l

279
Ft/db

718 Ft/l

0,5 l

359
Ft/db

906 Ft/l

0,33 l

299
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.

gépkezelő

Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

2 fő

munkatársat keres.
női gépkiszolgáló

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

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 26 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök, ingatlan-
közvetítő
Csobánc lábánál panorámás,
elszeparált fekvésű, régi bú-
torokkal berendezett ősi, ere-
deti, de jó állapotú szoba, elő-
készítő, boltíves pince helyi-
ségekből álló présház 4370 m2
telekterülettel eladó. Ir.ár: 29,8
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1. emeleti kitűnő ál-
lapotú 1+2 fél szobás tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 34
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca nyugati részén 1.
emeleti erkélyes, önálló gáz-
fűtéses, 2 szobás társasházi
lakás eladó. Ir.ár: 22 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén részleges balatoni pa-
norámás, 750 m2-es gyü-
mölcsfás részterület eladó.
Vezetékes áram van. Ir.ár:
4,2 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen balatoni
panorámás, fürdőszobás kis
hétvégi ház eladó. Ir.ár: 19,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fize-
téssel keresek Badacsony
20 km-es körzetében el-
adó ingatlant. Nyaralót,
présházat, pincét, erdőt,
panziót. T.: 06-20/959-6293
Török Tamás_____________________________

_____________________________

Csobánc hegyen 2000 m2-
es területen szőlő, gyümöl-
csös pince, présház eladó.
Érd.: 06-20/550-2323, 06-
70/536-3193_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! In-
gatlanok vétele, eladása tel-
jes körű lebonyolítással ha-
tékonyan, belső ügyfélkör-
nek történő kiajánlással is.
Hívjon, 24 órán belül fel-
vesszük a kapcsolatot Ön-
nel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Erdő eladó!  83,9 hektár ki-
váló minőségű, vágásérett,
nagy részben csertölgy, tölgy-
erdő gazdálkodó birtokos-
ságtól eladó.  Azonnal nagy
mennyiség, (1500-2500 m3)
kitermelhető. A következő 2
évben ütemterv alapján nagy
része vágásérett, kitermel-
hető! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és kör-
nyékén, Veszprém megyé-
ben lakást, családi házat,
hétvégi házat, területeket
keresek sürgősen ügyfele-
im részére. Tel: +36 70
376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

2 lángú (német) palackos
gáz (sütő is, palack is), ed-
zőgép-gyógytornához is,
Whirlpool kombinált hűtő-
szekrény-energiatakarékos,
mélyhűtő szekrény 60x60,
koloniál állólámpa+ernyő,
majolika fehér padlóváza el-
adó. Tel.: 06-70/7453268,
este 

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

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

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

Akció! Fenyő széldeszka lé-
ces és széles szállítással
együtt kapható. Tel.: 06-
20/9469-678_____________________________

Tűzifa kapható! Cser, 100
%-ban hasított méterfa erdei
m3, cser konyhakész száraz
erdei m3 eladó. Érd.: 06-
20/232-6506, 06-20/452-
5592

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Nyirádra, Monosto-
rapátira, Kisapátira, Tali-
ándörögdre, Szentbékkál-
lára helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-
8059 munkaidőben_____________________________

Tapolcai Pizzériába éves ál-
lásra akár azonnali kezdéssel,
szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező szakácsot felveszünk.
Tel.: 06-70/945-2008_____________________________

Tapolcai dohányboltba eladó
munkatársakat keresünk
hosszú távra, akár vidékről is.
Telefon: 06-70/949-0049.
Fényképes önéletrajzát az
alábbi email-címre küldhe-
ti: trafikallaslehetoseg@
gmail.com._____________________________

Vagyonőri végzettséggel ren-
delkező, valamint áruellenőr
munkakörbe keresünk kollé-
gákat Kékkút telephelyen tör-
ténő munkavégzéshez. Érd.:
06-30/825-2510 e-mail: 
berikildi@gmail.com_____________________________

Betonkeverő üzembe keve-
rőst keresünk gyakorlat nem
szükséges. Mixerre sofőrt
felveszünk. Tel.: 06-30/685-
6424_____________________________
Kezdő szakácsot, férfi kony-
hai kisegítőt felveszünk azon-
nali kezdéssel balatonren-
des-pálkövei üdülőbe. Mo-
bil: +36-20/943-0643_____________________________

Nemesvitai kertészetbe be-
tanított munkára női mun-
katársat keresünk. Érd.: 06-
30/424-7094

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Nemesvitán 125 m2-es, jó
állapotú, 4 szobás családi
ház garázzsal, gazdasági épü-
letekkel, kúttal,  gyümölcs-
fákkal 1018 m2-es telken el-
adó. Ár: 49,9 M FT Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Tapolca központjában 360
m2 telken 65 m2 családi ház
eladó. Ir.ár: 25,7 mFt Érd.: 06-
70/218-5505_____________________________

Badacsonyörsi hegyen 1420
m2 balatoni panorámás terü-
let 50 m2-es lakóházzal, víz-
zel, villannyal eladó. Ár: 45,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Nemesvitán 5900 m2 belte-
rületi telek balatoni panorá-
mával 20 %-os beépíthető-
séggel eladó. Kialakítható 2
db 1500 m-es és 1 db 2200
m2-es önálló építési telek is.
Közművek helyben. Turisztikai
céllal a 20% beépíthetőség
több épületre osztható. Ár: 98
M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Csurgón 1 db 80 m2-es és 1
db 40 m2-es lakás valamint
1db 370 m2-es vendéglátó
egység egy épületen belül
1134 m2-es telken 2 pályás
automata tekepályával, te-
niszpályával, fedett kiülővel,
kerti kemencével, együtt na-
gyon kedvező, 68,9 M FT-os
áron eladó. Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Tapolca belvárosában a kert-
város elején családi ház eladó.
Mindenhez közel van, mégis
csendes, nyugodt, zöld öve-
zet. A ház jó állapotú, rende-
zett kerttel várja új tulajdo-
nosát. A kert 744 m2, a ház
100 m2 (3 szoba, étkező,
nappali, fürdő, konyha, 2 WC).
Továbbá van kazánház, fatá-
roló, műhely, garázs, ez utób-
bi felújításra szorul. Az ingat-
lan nagyon jó fekvésű, csalá-
di életre, vállalkozásra, vagy
akár befektetésre, kiadásra is
kiválóan alkalmas. Ára: 73
mFt. Tel.: 06-70/389-8292

Eladó Tapolcán, városköz-
pontban szigetelt épületben,
2 szobás, erkélyes, klímás,
felújított távfűtéses lakás tá-
rolóval. Tel.: 06-30/854-3715_____________________________

Tapolca Batsányi utcai 61
m2-es lakásomat értéke-
gyeztetéssel kisebbre cse-
rélném. Tel.: 06-31/700-2714

Tapolcán a központban 41
m2-es saját vizesblokkal el-
látott több bejáratos kedves
kis üzletemet betegség miatt
eladnám. Mindenféle üzleti te-
vékenységre alkalmas. Be-
fektetésnek is kiváló. Érd.: 06-
30/976-4873-as telefonon le-
het._____________________________
Tapolcán 187 m2-es hasznos
területű üzlethelyiség 3 fázi-
sú árammal, vízvezetékkel,
szennyvízvezetékkel eladó.
Ir.ár: 48,6 mFt Tel.: 06-
20/915-6635

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

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

LAKÁS

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Du-
guláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések mûsze-
res bemérése. Vezetékek
nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel, csatornacsövek
nyomvonalkeresése, javítása.
Tel.: 06-20/9844-667_____________________________

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

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_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás, garázstetők, par-
kettázás, lambériázás, hajó-
padlózás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787

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

_____________________________

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

Vízszerelést és csatorna-
rendszer kialakítást vállalok
csaptelep cserétől komplett
felújításig. janoskiss2143@
gmail.com Tel.: 06-30/970-
8012_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés és
házlábazat tisztítása magas-
nyomású mosóval Tapolcán
és környékén. Varga Zoltán
06-70/224-1687_____________________________

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

Ácsmunkákat vállalunk! Új
tetők készítése, héjazatcsere,
régi tetők felújítása, javítása,
bontása, terasztetők, kocsi
beállók, kiülők készítése. T.:
06-70/502-0613_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfű-
tés-duguláselhárítás, javítás-
karbantartás-új rendszerek ki-
építése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

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

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

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

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

Lomtalanítás! Lakások, nya-
ralók, garázsok, udvar teljes
körű lomtalanítása, pincétől a
padlásig rakodással, minden
fajta hulladék elszállítás. Igény
szerint ingatlan takarítással.
Tel.: 06-30/812-2155 _____________________________

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

Villanyszerelés. Gyors és igé-
nyes kivitelezés, korrekt áron!
Tel.: +3630/574-8340 Email:
gkovacs84@yahoo.com 
FB.: KG Elektro_____________________________

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_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése,
fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műszaki
biztonsági tanácsadás, gázi-
pari műszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Kőműves munkákat, építés
alaptól a koszorúig, belső át-
alakítást, térkövezést, illetve
járólapozást és csempézést
vállalok. T.: 06-30/273-3261
Uitt: önállóan dolgozni tudó
kőművest alkalmaznék._____________________________

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

Víz-gáz-fűtés épületgépé-
szeti munkákat vállalok. Pre-
cizitás, pontosság korrekt
áron. Horváth Norbert. Tel.:
06-70/379-1634_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű
ingatlanok teljes körű villamos
hálózatának kivitelezése,
meglévő hálózatok felújítá-
sa. Megbízható, precíz, kor-
rekt munkavégzés, termé-
szetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos ki-
vitelezést és nem fog csa-
lódni. Villamos biztonsági fe-
lülvizsgálatok, Mérőhely ki-
alakítások, EON regisztráció.
Elektron Villanyszerelés 
elektronvillanyszereles@
gmail.com 06-30/984-6645

_____________________________

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

Kőművesmunkák! Teljes
körű házfelújítás, burkolás,
betonozás, vakolás, keríté-
sek, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése,
bontás, sitt hordás. UI: fuva-
rozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Cserépkályhát, kemencét,
kandallót építek, javítok. A
cserépkályha lehet hőcseré-
lős illetve „patkós” is. Bontás
fejében kályhát viszek, ese-
tenként veszek. Tel.: 06-
30/644-2665_____________________________

Fűkaszálás, fűnyírás, sö-
vényvágás, tuják formázása,
fakivágás, gallyazás, ágdarálás,
zöldhulladék elszállítás. Szám-
laképes, megbízható munka.
Területrendezés- Kiss Bence
e.v. Tel.: +36-70/330-4272_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fák
kivágása Alpintechnikával,
Faápolás, Ágdarálás, Tuskó-
marás E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 KardosAlpin - Kardos
Gergő e.v._____________________________

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

Személyautókat, kisteher
autókat, műszakis, lejárt
műszakis, ideiglenesen ki-
vont járműveket vásárolok.
Tel.: 06-30/601-6255_____________________________

TOYOTA RAV 4, háromajtós,
2002.12.31-én forgalomba
helyezett, 2 000 cm3-es,die-
sel, 2023.01.05-ig érvényes
műszaki vizsgával, 246 882
km-el, szervizelt, garázsban
tartott autó, alacsony fo-
gyasztással jó állapotban el-
adó. Felszereltség: vonóhorog,
cd-s rádió, elektromos ajtózár,
klíma, négy évszakos gumik.
Érd.: tel. 06-30/9361-804_____________________________

Eladó érvényes műszaki vizs-
gával rendelkező gyári 1 ton-
na teherbírású TZ4K utánfu-
tó. 350.000 Ft Tel.: 06-
70/212-0375_____________________________

Eladó LISZ-300-as utánfutó ol-
dal magasítóval, friss műsza-
kival. Érd.: 06-30/691-0699_____________________________

50 cm3-es robogó eladó Áb-
rahámhegyen. Érd.: 06-
30/595-9389_____________________________

Eladó 2015-ös évjáratú, ki-
tűnő állapotban lévő 50 cm3-
es speedjet típusú segéd-
motor. Ir.ár: 200.000 Ft Mo-
nostorapáti: 06-30/569-2215

JÁRMŰ

Rozsdamentes Suzuki Swift-
et keresek magánszemély-
től 250.000 Ft-ig. Tapolca és
Környékén. Tel.: 06-70/423-
4861_____________________________
Suzuki 8 éves SX4 4x4 eladó
66 ezer km-rel. Garázsban
tartott, megkímélt. Tel.: 06-
30/293-6639_____________________________

Eladó Skoda Fabia Elegant
101 Le, 2000. évjáratú sze-
mélygépkocsi 2 év friss mű-
szaki vizsgával és téligumi
garnitúrával Zánkán. Érd.: 06-
70/398-3600

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

Magas humusztartalmú, jó
minőségű termőföld eladó. T.:
06-20/9553-267_____________________________

Jó állapotú kandalló 8 kW-os
eladó. Érd.: 06-30/571-6361_____________________________

Eladó idei évi búza zsákolva,
15.000 Ft/q. Szállításban nem
tudok segíteni. Érd.: Kóczián
Gábor, Zalahaláp 06-30/326
0117_____________________________
Fűnyírótraktorok, benzin-
motoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-
körfűrész átfordítható asztal-
lal, légkompresszorok 4 L-től
100 L-ig különböző teljesít-
ménnyel ipari kivitelben is,
benzinmotoros és elektro-
mos gyepszellőztetők, fúró-
vésőkalapácsok, kétkezes vé-
sőkalapácsbontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
profi akkus fúrók, felsőmarók,
kis- és nagyflexek, szalag-
,rezgő- és ekcenter csiszolók,
asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempe-
vágók, állítható csőmenet-
vágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V,
festék- és habarcskeverők,
hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305
mm átmérő, elektromos csó-
nakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti
gépek szervizelése. Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, ben-
zinés dízelmotoros aggregá-
torok, AS (Stihl) 3 kerekű
önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elekt-
ra Beckum profi CO hegesz-
tő, Bosch – ELU orrfűrészek
220 V, elektromos kapálógé-
pek, precíziós szalagfűrész
új 220V átmérő 250mm, hó-
marók, vizesvágók 200-350
mm, benzinmotoros sterimó,
Wacker döngölőbéka, kom-
binált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalu-
gép 200 mm-es, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók, kisméretű, új-
szerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, eladó. Hi-
bás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom!
Tel.: 06-30/457-7200, 06-
87/701-018

VEGYES oöl

Minőségi termőföld, vala-
mint homok (nem vakolásra
való) eladó Tapolcán, helyszíni
felrakással vagy kiszállítással
is kérhető. Érd.: 06-70/886-
68-08_____________________________
Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, kávéskészlet, éj-
jeli lámpa, 1 zsák kisfiúnak
való gyerekruha eladó Tapol-
cán. T.: 06-30/504-1660 _____________________________

Eladó 1 db gyári elektromos
szőlő zúzó-bogyózó megkí-
mélt állapotú. 100.000 Ft
Tel.: 06-70/212-0375_____________________________

Búza és zab (takarmány), va-
lamint kiváló minőségű lucer-
na-, széna és zabszalma bála
eladó. Tel.: 06-30/900-2711_____________________________

Tojó tyúkok és 18 hetes jér-
cék élve eladók, 1200 ft/db
áron. Érdeklődni: Bada-
csonytördemic, Kovács Sán-
dorné, 06-30-345-9427_____________________________

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, falió-
rákat, hagyatékból maradt
tárgyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Minőségi Szent György-he-
gyi fehérbor, rozé és vörösbor
eladó. Érd.: 06-20/441-7393_____________________________

NEUZER kerékpár 47 eFt,
Tauris 125 kismotor 230 eFt
újszerű állapotban eladó. Érd.:
06-30/244-0093_____________________________

Iseki 16 le, Robi 8 LE Rotával
szalagfűrész élező gyári, sza-
lagfűrész tompa hegesztő,
szalagfűrész kiskőrösi 600-as,
mini dömper, körfűrész élező.
Tel.: 06-20/232-6506_____________________________

Nyolchetes rövid szőrű ma-
gyar vizsla kölykök eladók.
Érd.: 06-30/200-0585_____________________________

Eladó Othelló Zweigelt vö-
rösbor őstermelőtől. Érd.: 06-
30/568-7657_____________________________

Rajnai rizling és Sauvignon
Blanc szőlőt vásárolnék!
Tel: +36 30 518-4540_____________________________

Kecsketej tejtermékek kap-
hatók. E-mail: janoskiss2143@
gmail.com Tel.: 06-30/970-
8012_____________________________
Nagy olasz kapálógép MPM
eladó. U.itt 5 hektár 60 éves
fenyves erdő eladó. Tel.: 06-
30/296-3313_____________________________

Eladó egy csónakmotor: X-
PLODER 46 lbs. Az ára:
85.000.-Ft. Még soha nem
volt használva, gyári csoma-
golásban, formátumban van
meg. Érdeklődni a +36-
70/283-7492 számon._____________________________

ISEKI Diesel 13 LE Kistraktor
660 munkaórával, kultivátor-
ral, permetezővel, 0,3 m3-es
ládával és vonóhoroggal el-
adó. Valamint kézi erővel mű-
ködő kútfúró eladó. Furat át-
mérője 20 cm, 20 méter mély-
ségig. Tel.: 06-30/293-6639_____________________________

Olcsón eladó! Páraelszívó
18.000 Ft (Aldi-s), varrógép
9.000 Ft, 1 db infrapanel
(60x80-as) 19.000 Ft. Tel.:
06-70/389-8292

KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  kere-
si új SZAKÁCS, PULTOS- FEL-
SZOLGÁLÓ munkatársait. Ha
szép, kulturált környezetben,
minőségi étteremben, ÉVES,
VAGY SZEZONÁLIS ÁLLÁS-
BAN,  dolgozna,  de nyáron is
fontosak a szabadnapok, ke-
ressen minket!  szerződéses
munkaviszony, munkába já-
rási támogatás, teljes ellátás,
munkaruha biztosítása, kie-
melt bérezés megegyezés
szerint, plusz forgalom utá-
ni jutalék. Elsősorban kör-
nyékbeliek jelentkezését 
várjuk: e-mail: kovirag@ 
kovirag.com, tel: 06-20/973-
9373_____________________________
Szigligeti éves üzemelésű
Bakos Vendéglő és Grill-
kert keres kreatív szak-
májára is igényes szaká-
csot, főzőasszonyt, kony-
hai kisegítőt, pultos-fel-
szolgálót – akár részmun-
kaidőben is esti órákba
takarítónőt –, gasztronó-
miát szerető kezdők beis-
kolázását elősegítjük. T.:
06-30/9945-040_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „C” kategóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „B” kategóri-
ás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

Tapolcai telephellyel 1 fő kő-
művest és 1 fő segédmun-
kást felveszek. Bér meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
30/937-7828_____________________________

Pizza sütő munkalehetőség
rád vár, egész éves foglal-
koztatással, azonnali vagy
szeptemberi kezdéssel. Ha
van kedved egy hangulatos
munkához egy hangulatos
helyen, de nincs gyakorlatod
akkor is jelentkezz bátran. A
betanítást vállaljuk. Garan-
táljuk, hogy télen sem fogsz
fázni. Érd.: La Pergola Pizzé-
ria, 8300 Tapolca, Árpád u. 1.
06-30/9275-766_____________________________

Szőlészeti munkák elvég-
zésre gyakorlott, önálló mun-
kavégzésre alkalmas trakto-
rost keresünk! Feladatok: sző-
lészeti munkák, gépkezelés,
szerelés, karbantartás. Elvá-
rások: B kat. jogosítvány, me-
zőgazdasági gépkezelői jogo-
sítvány, megbízható, precíz fe-
lelősségteljes munkavégzés.
Amit kínálunk: hosszú távú
munkalehetőség,versenyké-
pes fizetés. Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy info@gilvesy.hu
e-mail címen. _____________________________

Szakképzett felszolgálót és
szakácsot felveszünk. Tapol-
ca, Kolibri Étterem. Jelent-
kezés személyesen._____________________________

2 középiskolás leánynak
napi 4 óra munkalehetőség
(edények, porcelánok pako-
lása). Tel.: 06-70/745-3268

Hegymagasi pincészet keres
szőlész munkavállalót éves
munkavállalással. Feladatok:
organikus szőlőtermesztés,
permetezési napló vezetése,
szaktanácsadóval, hegybíró-
val történő egyeztetés, sző-
lészeti munkák szervezése
és irányítása, esetleges gépi
munkavégzés (traktorozás).
Elvárások: B kat. jogosítvány,
előny mezőgazdasági gép-
kezelői jogosítvány és angol
nyelvtudás, megbízható, pre-
cíz felelősségteljes munka-
végzés,  Amit kínálunk: hosz-
szú távú munkalehetőség,
versenyképes fizetés. Érd.:
06-20/249-77-07, vagy az
info@gilvesy.hu e-mail cí-
men. _____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG
keresi új KONYHAI KISE-
GÍTŐ, SZAKÁCS munka-
társait. Ha szép, kulturált
környezetben, minőségi,
kis kapacitású étterem-
ben, ÉVES, vagy SZEZO-
NÁLIS ÁLLÁSBAN,  TEL-
JES, vagy RÉSZMUNKA-
IDŐ-ben dolgozna, de nyá-
ron is fontosak a szabad-
napok, keressen minket!
Szerződéses munkavi-
szony, munkába járási tá-
mogatás, teljes ellátás,
munkaruha biztosítása, ki-
emelt bérezés megegyezés
szerint, plusz forgalom utá-
ni jutalék. Elsősorban kör-
nyékbeliek jelentkezését
várjuk: e-mail: 
kovirag@kovirag.com, 
tel: 06-20/929-0939_____________________________

Hegymagasi pincészet ta-
karítónőt keres. További in-
formáció és jelentkezés az
alábbi telefonszámon: 06-
20/249-7707

Tapolcai pékség kávézónkba
munkatársat keresünk éves
állásra, jó munkakörülmé-
nyek, pörgős, jó csapatunk-
ba. (Hajnali munkakezdés is
szükséges.) Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal: 
krisztina.zsikla@gmail.com

Természetgyógyász, Egész-
ségügy tanfolyam indul szep-
temberben. Szakok: Kineziolo-
gia, Gyermekkineziológia ki-
neziológusoknak, Akupresszú-
ra, Fülakupunktúrás addikto-
lógia, Fitoterápia. Egyéb kép-
zések: Tibeti hangtál, Metamorf
masszázs, Bach virágterápia,
Szimbólumterápia, Plejádi, AFT.
Érdeklődni: 20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@mariannastu-
dio.hu

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

70 éves 160 cm magas, füg-
getlen, csinos teltkarcsú, fi-
atalos arcú, külsejű hölgy
vagyok. Tartós kapcsolatot
keresek. 58-70 éves korig.
Tel.: 06-31/700-2223

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

OKTATÁS

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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVIII. évf./32.  2022. augusztus 13.

, 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 • 06-20/585-5117VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
HŐSZIVATTYÚ

KLÍMA-VILLANY
SZERELÉS

+36-30/838-2101
+36-30/997-3049

NHSZ

NHSZ CSOBÁNC KFT.
AUTÓSZERVIZ

műszaki vizsga
eredetvizsgálat

személy- és teherautójavítás
Időpontfoglalás személyesen, telefonon 06-21/292-0030

vagy e-mailben muhely.csobanc@nhsz.hu

www.facebook.com/nhszcsobancwww.nhszcsobanc.hu

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo, vállalkozói
szemléletu

munkatársakat

Dr. Lantos Bálint
Ügyvéd

Fogad egyeztetett
helyen, időpontban

(Ingatlanügyek, cégügyek,
behajtások, végrehajtási
eljárások, egyéb perek,

devizakárok jogi kezelése)

+36-70/885-8875
drlantosbiroda@gmail.com

Fiókiroda címe:
8254 Kővágóörs,
Ady E. utca 20.

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

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

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

Székesfehérvári munkakörök: 06-20/441-6142

Veszprémi munkakörök: 06-20/9292-430, 88/400-453

Veszprém és Veszprém környéki munkalehetőségek

Székesfehérvárra ingyenes szállással keresünk

Présgép kezelő, műanyagtermék összeszerelő Nemesvámoson

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

3 műszakos beosztásba

2 műszakos beosztásba

1 műszakos beosztásba

csak szombati munkavégzésre

Gépkezelő, Minőségellenőröket – 285.000 Ft/hó
Operátorokat – 247.000 Ft/hó; Targoncavezetőket – 276.000 Ft/hó

Fémipari gépkezelőket – 310.000 Ft/hó; Fémipari operátorokat – 240.000 Ft/hó

Üzemi anyagmozgatókat, Üzemi kisegítőket – 224.000-246.000 Ft/hó
Operátorokat – 231.000 Ft/hó; Raktáros targoncásokat

fűtőszál gépkezelőket,
betanított munkásokat (herendi munkavégzés) – nettó 1.320 Ft/óra

operátorokat
keresünk azonnali kezdéssel

1 vagy 2 műszak, napi bejelentéssel nettó órabérek 1.550-1.900 Ft

operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket keresünk
12 órás beosztásba azonnali kezdéssel, december közepéig

(egyik héten 2+3, másik héten 2 nap munkavégzéssel)

műszakpótlék 18-06 óra között 40%, cafetéria 20.000 Ft/hó,
étkezési hozzájárulás nettó 10.000 Ft/hó

extra juttatás: aki a határozott idejű szerződését végig ledolgozza,
ban részesül

alapbér bruttó 300.000 Ft

bruttó 400.000 Ft-os jutalom

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!

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

Aquametodika Kft.
Tel.: 06-20/530-7555

LEENDŐ ÉS MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK

KÖNYVELŐ IRODÁNK
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,

MIKRO-KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
CIVILSZERVEZETEK KÖNYVELÉSÉT,

PÁLYÁZATOK FIGYELÉSÉT ÉS
MEGÍRÁSÁT VÁLLALJA.

CÍM: TAPOLCA, BATSÁNYI UTCA 8.
ÉRD.: 06-70/391-2318

FIGYELEM!
BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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

Jelentkezni
estmkft@strabag.com

önéletrajz beküldésével az alábbi email címre:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek
gyártásával foglalkozó cég felvételt hirdet

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS
munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• Rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors
megértése

• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel

ismeretek
• Targoncás jogosítvány
• Állóképesség, terhelhetőség, jó memória

• német nyelvtudás
• raktározási területen szerzett tapasztalat

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása
• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között
• raktári rend fenntartásának biztosítása
• raktári adminisztrációs feladatok ellátása

A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:

MUNKAKÖRBEPINCEMUNKÁS
FELADATOK:

• Szőlőfeldolgozási munkák elvégzése
• Borkészítés során felmerülő munkák elvégzése
• Borok palackozása, címkézése
• Üzemi gépek, berendezések kezelése
• Takarítás

• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján

• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

Jelentkezését az info@villapatzay.hu e-mail címre,
vagy telefonon a +36-30/288-4682-es számra várjuk!

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

Tapolcai
dohányboltba
eladó munkatársakat keresünk
hosszú távra, akár vidékről is.

ÁLLÁS

Telefon:
Fényképes önéletrajzát

az alábbi email-címre küldheti:
.

06-70/949-0049

trafikallaslehetoseg@gmail.com

Révfülöp, Csárda utca 5. • Telefon: 06-20/565-08-15
Nyitvatartás: H–P.: 8–16.30,  Szo.: 8–12

Villanyszerelési anyagok, kábelek, vezetékek, szerelvények

LÁMPÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
• LED-es izzók rendkívül kedvező áron, garanciával• LED-es izzók rendkívül kedvező áron, garanciával
• LED panelek, fali és mennyezeti lámpák• LED panelek, fali és mennyezeti lámpák
• LED reflektorok, új slim modellek, mozgásérzékelővel is• LED reflektorok, új slim modellek, mozgásérzékelővel is
• Dekorációs és hangulatvilágítás• Dekorációs és hangulatvilágítás

Elektro-Téka
Villamossági szaküzlet

MÁR RÉVFÜLÖPÖN IS!MÁR RÉVFÜLÖPÖN IS!

Önéletrajzát az alábbi címre várjuk:

E-mail: treutz.erika@hepahungary.hu. További információ: Treutz Erika
Tel.: 06-87/433-322 (hétfőtől péntekig 8-14.30 óráig)

www.hepahungary.hu

HE-PA Hungary Plast Kft.,
8284 Nemesgulács, József Attila út 80.

1. Gépbeállítót 2 műszakos munkarendbe
Feladatok: gépek beállítása (betanulási idő biztosított)
Elvárások: műszaki érzék, jó kézügyesség

2. Betanított munkára 1, 2 és 3 műszakos
munkarendbe
Feladatok: - műanyag termékek nyomdázása (tampomnyomás)

vagy
- műanyag termékek összeszerelése
kézügyesség, precizitás és kitűnő látásElvárások:

Diákok jelentkezését is várjuk teljes vagy
részmunkaidős foglalkoztatásra!
Juttatások:
• versenyképes bérek
• emelt műszakpótlék: délutános: 20%, éjszakai: 50%
• 13. havi fizetés
• havonta minőségprémium és béren kívüli juttatás
• iskolakezdési támogatás
• ingyenes céges buszjárat Tapolcáról és környékéről
• saját autóval történő munkába járás támogatása (15 Ft/km)

Munkatársakat keresünk azonnali vagy őszi
munkakezdéssel az alábbi munkakörökre:

HE-PA Hungary Plast Kft.Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 08. 24-ig:

2022. 08. 20-ig:

Sertés csontos tarja
Sertés csontnélküli karaj

Pápai májas
Pápai Zala felvágott
Pápai juhbeles virsli
Pápai nyári turista
Pápai füstölt kolozsvári szalonna
Pápai Gardengrill grillkolbász 300 g/cs

SZÉP-kártyás fizetési mód továbbra is lehetséges!
Fagyasztott egész malac kapható!

Sertéslapocka
Sertés csontnélküli tarja
Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök

1.590 Ft/kg
1.990 Ft/kg

1.690 Ft/kg
1.690 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.690 Ft/kg
2.690 Ft/kg

740 Ft/cs
2.467 Ft/kg

1.590 Ft/kg
1.790 Ft/kg
1.990 Ft/kg
1.090 Ft/kg

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

WELLNESS TAKARÍTÓ
(egyszerűsített foglalkoztatással)

Jelentkezés: Somogyi Veronika
SPA és Gyógyászati vezetőnél

Tel.: +36-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

08.00 - 20.00
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

249
Ft/db

498 Ft/l

558 Ft/l

279
Ft/db

558 Ft/l

279
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

299
Ft/db

359
Ft/db

0,33 l

0,5 l

906 Ft/l

718 Ft/l

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.

FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ

SZABADULÓSZOBA
www.exitroomtapolca.hu

Játék, kaland, szórakozás

Tapolca, Fő tér 9.
06-30/403-6690

Tapolca, Batsányi János utca 8.
Telefonszám: 06-70/391-2318
Email cím: tapolca@oh.hu

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS

BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

SALFÖLD MAJOR
NYITVA MINDEN NAP: 9.00-19.00

LOVASBEMUTATÓK

LOVAGLÁS, PÓNILOVAGLÁS,
SÉTAKOCSIZÁS

ŐSHONOS MAGYAR
ÁLLATFAJTÁK BEMUTATÓJA

ÁLLATSIMOGATÓ
www.kali.hu/salfoldmajor • +36-30/9390-770

Puszta-ötös, lovas-bravúrok, csikósparádé, lovasbemutató.
A bemutató után ingyenes lovaglási lehetőség.

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Érdeklődni:
06-30/901-0765
06-30/106-1926

OSZTÁLYOZÓ
KEZELŐ

VILLANYSZERELŐ

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda
pályázatot hirdet

óvodapedagógus (határozott időre)
munkakör betöltésére.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Tájékoztatást nyújt Kekk-Horváth Szilvia
a 87/511-154-es telefonszámon, vagy

a horvath.szilvia@tapolca.hu e-mail címen.

- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás

Jelentkezés és további információk: Cellcomp Kft.
8300 Tapolca, Sümegi u. 36. Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék

E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312), vontató targonca (3324)

- Középfokú végzettség
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása

- Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan fejlődő
vállalat, változatos feladatok, világszínvonalú
technológia, folyamatos fejlődési lehetőség.

- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes
jogosítvány hiánya esetén beiskolázási lehetőség.

A Cellcomp Kft. tapolcai telephelyére munkatársakat keres
az alábbi pozícióba:

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Amit kínálunk:

ÁLLÁS
A Tapolca Kft. azonnali belépéssel munkatársat keres:

-   RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
-   TECHNIKUS
-   PÉNZTÁROS-BÜFÉS

munkakörökbe.
Részletes kiírások a társaság honlapján (www.tapolcakft.hu)

EBOLTÁS TapolcánEBOLTÁS Tapolcán
A tulajdonos által választott állatorvosi rendelőben!A tulajdonos által választott állatorvosi rendelőben!

2022. 08. 22-24.2022. 08. 22-24.

Az Ft + Ft/10 testtömeg kg.
Az eb oltását a tartási helyen Ft-ért,

a helyszínen elvégezzük. Az oltási kötelezettség elmulasztásáért
az állat tartójával szemben kerül kiszabásra.

oltás díja: 8000 féreghajtó 500
ezen időszakban 15000

bírság

Állatorvosi Rendelő
(06-20/921-73-72)

09-11-ig 15-18-ig

Dr. Ásványi Tamás

de: du:
Tapolca, Batsányi J. u. 44.

Állatorvosi Rendelő
(06-70/413-8505)

08-12-ig 15-18-ig

Dr. Ruzsa György

de: du:
Tapolca, Fenyves u. 48.

Állatorvosi Rendelő
(06-30/973-6419)

10-11-ig 16.30-18-ig

Dr. Vecsera Ervin

de: du:
Tapolca, Bajcsy Zs. u. 17.

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk augusztus 15-től augusztus 19-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését
házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.690 Ft.

Doboz: +150 Ft.A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!
Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

reszelt leves, zöldbabfőzelék sertéspörkölttel

karfiolleves, pásztortarhonya csemege uborkával

tejfölös kapros karalábéleves, sült csirkecomb rizibizivel

bakonyi betyárleves, káposztás kocka

fokhagymakrémleves, rántott sertésborda rizzsel

Klimatizált üzletünkben széles
áruválasztékkal, kiváló minőségű
termékekkel várjuk vásárlóinkat

az idei szezonban.
Kedves, segítőkész kiszolgálás

30 év tapasztalattal.
A tanszervásár augusztus 31-ig tart.

A részletekről érdeklődni lehet az üzletben.

KEDVEZMÉNYES TANSZERVÁSÁR
A MARIKA PAPÍRBOLTBAN!

8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH-udvar, Postával szemben)
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