
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./33.  2022. augusztus 20.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

VÍZ-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

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

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

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

MANDILLA

info@mandilla.hu
+36-30-9420-678
info@mandilla.hu

+36-30-9420-678

Érdeklődéseket, jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Munkavégzés helye:
www.mandilla.hu

KÖVESKÁLMunkavégzés helye:
www.mandilla.hu

KÖVESKÁLMandilla Panzió és Étterem,

TELJES BEJELENTÉSSEL, ÉVES ÁLLÁSRA

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük
munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új

munkatársainkat
az alábbi munkakörökbe:TELJES BEJELENTÉSSEL, ÉVES ÁLLÁSRA

valamint
PINCÉR / FELSZOLGÁLÓ

SZAKÁCS

Magasgazvágást,
szárzúzást vállalunk

extrém terepviszonyok
között is

(szűk szőlősorokban,
gyümölcsösökben,

bozótosokban).
Ágdarálást, zöldhulladék

elszállítást, útban lévő
elszáradt tuják, fák
kivágását vállaljuk.

Tel.: 06-70/7272-422

TAPOLCA A Tapolca Vívóklub
tagfelvételt hirdet

alsó tagozatos
leányok és fiúk számára,

párbajtőr szakágban.
Helyszín:

Edzés időpontok:

Szalay Gyöngyi Vívóterem
8300 Tapolca, Liszt F. u. 12-14.

kedd, csütörtök 16:15-18:00

Kovács Balázs
06-70/639-0699

Keszler Dávid
06-30/709-4093

Biztos, hogy gyermeke a vívás által küzdeni tudást, fegyelmet,

kitartást tanul, jó állóképességet és életre szóló élményeket szerezhet.

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

A Jánház Kft. tapolcai üzletébe

munkatársat keres!
árukiadó, targoncás

Főbb feladatok:
- A vevők szakszerű, gyors kiszolgálása
- Az áruk átvétele és kiadása
Targoncás jogosítvány és építőanyag ismeret előnyt jelent!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az alábbi elérhetőségek egyikén:

- emailben: info.janhaz@gmail.com
- telefonon: +36-30/623-5828
- személyesen: Tapolcai üzletünkben (Déli elkerülő)

Tanulni sohasem késő!

ÚJRA ESTI TAGOZATOS GIMNÁZIUM
SÜMEGEN

ÉRETTSÉGI 2-3 ÉV ALATT
Felnőtteknek korábbi tanulmányaik beszámításával.

A beiratkozás helye:

BALASSI GIMNÁZIUM SÜMEGI TAGINTÉZMÉNYE
(Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg, Mártírok u. 1-3.)

Tobakné Bella Mária 06-30/699-4691 és 06-30/488-9965
További információk:

(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.
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Augusztus 20. (szombat):

14.00 - 22.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

ÖSSZEVEZETÉSES EBOLTÁS
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az alábbi településeken
és időpontokban tartom a 2022. évi kötelező veszettség

elleni oltásokat:

AZ OLTÁS DÍJA: 7000 Ft + FÉREGHAJTÓ 500 Ft/10 kg,
OLTÁSI KÖNYV: 1000 Ft. HÁZNÁL OLTÁS: 12000 Ft + FÉREGHAJTÓ.

dr. Szabó Béla • 06-20/475-2965

08. 23. kedd:
BADACSONYTÖRDEMIC: 7-8

BADACSONYLÁBDIHEGY: 8-8,30
ÁBRAHÁMHEGY: 9,30-10

BALATONRENDES: 10,30-11
SALFÖLD: 11,30-12

Önkormányzat parkolója
Római u. 125.

Régi piac területe
Önkormányzat előtt

Kultúrház előtt

08. 24. szerda:
KÖVESKÁL: 8-8,30

BALATONHENYE: 9-9,30
SZENTBÉKKÁLLA: 10-10,30

Kultúrház előtt
Volt iskola előtt

Önkormányzat garázs

08. 30. kedd:
RÉVFÜLÖP: 8-8,30
BALATONSZEPEZD: 9-9,30

BADACSONYTÖRDEMIC: 15-15,30

BADACSONYLÁBDIHEGY: 15,30-16

Kiállító terem előtt
Sportpálya

pótoltás
Önkormányzat parkolója

pótoltás Római u. 125.

08. 31. szerda:
TAGYON: 8-8,30

SZENTANTALFA: 9-9,30
BALATONCSICSÓ: 10-10,30

ÓBUDAVÁR: 11-11,30

Petőfi u.
Zsóka recepció
Templom mögött

Közösségi Háznál

fórum abc és pizzéria

augusztus 20-án is

nyitva:

VÁRJUK SZERETETTEL •! TAPOLCA, BEM APÓ U. 11.

abc:
pizzéria:

P-SZO-V: 6.00-20.00

P-SZO: 10.00-23.00

V: 10.00-22.00

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk augusztus 22-től augusztus 26-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:

rántott leves, burgonyafőzelék fasírttal

gombaleves, kanásztokány rizzsel

csontleves finommetélttel, Eszterházy szelet spagettivel

csirke becsinált leves, krumplis tészta

karfiolkrémleves, rántott sertésborda rizzsel

Raposkán
kettő darab,

önkormányzati
tulajdonú

közművesített
építési telek eladó.

A telkekről
a részletes

információk
a www.raposka.hu

honlapon
megtekinthetők.

REZSICSÖKKENTÉS?

=NAPELEM
Még elérhető az 50%-os

otthon felújítási
támogatás!

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

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

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

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.

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

- 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:

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.

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.

TAPOLCAI IRODÁNK FIATALOS, LENDÜLETES CSAPATÁBA
KERESÜNK 2 FŐ AGILIS, VÁLLALKOZÓ SZELLEMŰ,

ÉRETTSÉGIVEL, GÉPJÁRMŰVEL ÉS JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐ KOLLÉGÁT. JELENTKEZNI: 06-70/391-2318

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

+36-30/796-1526, diamondajtoablak@gmail.com

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com



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

Gyakorlott,
összeszokott

szüretelő brigád
szüretelést vállal

Tapolcán és 30 km-es
körzetében.
5-30 főig.

Keress bátran!
Érd.: 06-70/408-1771

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres

2 műszakos munkarendbe

a termelési folyamatban keletkező anyagok
mozgatásához, szállításához.

1 fő
targoncavezetőt

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

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

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.
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Augusztus 20. (szombat):

08.00 - 14.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

Várjuk
kollégák jelentkezését fő-, vagy

részállásban, Sümegre a Szent Kamill Idősek
Otthonába. Minden munkavállaló számára biztosítunk
utazási hozzájárulást és munkaidőben meleg étkezést.

További kérdés, jelentkezés, érdeklődés esetén keressen
bennünket bizalommal a szentkamillsumeg@gmail.com

e-mail címen vagy telefonon a +36-30/204-1464
számon.

konyhai kisegítő, ápoló, szociális gondozó,

segédgondozó

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

ÁLLÁS
A Tapolca Kft. azonnali belépéssel munkatársat keres:

-   RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
-   TECHNIKUS
-   PÉNZTÁROS-BÜFÉS

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nél-
kül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Szent György-hegyen 1 egész
+ 2 félszoba, konyha, étkező,
fürdőszoba helyiségekből álló, jó
állapotú hétvégi ház zártkerti
művelésből kivont telekkel el-
adó. Ir.ár: 27 mFt T.: 06-20/915-
6635
Csobánc lábánál panorámás, el-
szeparált fekvésű, régi búto-
rokkal berendezett ősi, eredeti,
de jó állapotú szoba, előkészítő,
boltíves pince helyiségekből
álló présház 4370 m2 telekte-
rülettel eladó. Ir.ár: 29,8 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Tapolcán 1. emeleti kitűnő ál-
lapotú 1+2 fél szobás társasházi
lakás eladó. Ir.ár: 34 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
részleges balatoni panorámás,
750 m2-es gyümölcsfás rész-
terület 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 fizetés-
sel keresek Badacsony 20
km-es körzetében eladó in-
gatlant. Nyaralót, présházat,
pincét, erdőt, panziót. T.: 06-
20/959-6293 Török Tamás_____________________________

_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatéko-
nyan, belső ügyfélkörnek tör-
ténő kiajánlással is. Hívjon, 24
órán belül felvesszük a kap-
csolatot Önnel! Tel: +36 70
376 7820  _____________________________

Nemesvitán 125 m2-es, jó ál-
lapotú, 4 szobás családi ház
garázzsal, gazdasági épületekkel,
kúttal,  gyümölcsfákkal 1018
m2-es telken eladó.  Ár: 49,9 M
FT       Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Erdő eladó!  83,9 hektár kiváló
minőségű, vágásérett, nagy rész-
ben csertölgy, tölgyerdő gazdál-
kodó birtokosságtól eladó. Azon-
nal nagy mennyiség, (1500-2500
m3) kitermelhető. A következő 2
évben ütemterv alapján nagy
része vágásérett, kitermelhető!
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és környé-
kén, Veszprém megyében la-
kást, családi házat, hétvégi
házat, területeket keresek
sürgősen ügyfeleim részére.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonyörsi hegyen 1420
m2 balatoni panorámás terület
60 m2-es lakóházzal, vízzel, vil-
lannyal eladó. Ár: 45,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Révfülöpön Balatoni panorá-
más családi ház eladó. Érd.:
06-70/426-3034

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Szőlészeti munkák elvégzésre
gyakorlott, önálló munkavég-
zésre alkalmas traktorost kere-
sünk! Feladatok: szőlészeti mun-
kák, gépkezelés, szerelés, kar-
bantartás. Elvárások: B kat. jo-
gosítvány, mezőgazdasági gép-
kezelői jogosítvány, megbízható,
precíz felelősségteljes munka-
végzés. Amit kínálunk: hosszú
távú munkalehetőség,verseny-
képes fizetés. Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy info@gilvesy.hu
e-mail címen. _____________________________

Nemesvitai kertészetbe beta-
nított munkára női munkatársat
keresünk. Érd.: 06-30/424-7094_____________________________

Tapolcai pékség kávézónkba
munkatársat keresünk éves ál-
lásra, jó munkakörülmények,
pörgős, jó csapatunkba. (Hajnali
munkakezdés is szükséges) Je-
lentkezés fényképes önéletrajz-
zal: krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Szigligeti Napközi Otthonos
Óvoda konyhai kisegítő mun-
kakörben állást hirdet. Az állás-
lehetőségről bővebb informáci-
ót Szigliget település honlapján,
illetve a 0670/315-2418-as te-
lefonszámon szerezhet_____________________________

A Káli-medence Idősek Ottho-
na (8282, Mindszentkálla, Rá-
kóczi u.16.) szakképzettséggel
(eü. vagy szociális gondozó és
ápoló) rendelkező munkatársat
vár szeretettel, nagyszerű csa-
patába. Bér Kjt.szerint,  szociá-
lis ágazati pótlék, munkahelyi
pótlék és műszakpótlék. Sze-
mélygépkocsi előny, útiköltséget
térítünk. Oltás hiánya nem prob-
léma. Kezdés akár szeptember
közepétől. További információ
minden felmerülő kérdésben:
Léberné Kis Tóth Dia 87/478-
170, vagy 20/322-5595_____________________________

Szőlőművelésre keresünk hosz-
szú távra megbízható, gyakorlott
munkaerőt, 1 ha kordonos sző-
lőbe a Badacsonyi hegy északi
oldalára (Nemesgulács-Köböl-
kút). Érd.: 06-20/922-0168_____________________________

Családi ház takarításához he-
tenként egyszeri alkalomra meg-
bízható, szorgalmas, nem do-
hányzó 30-50 közötti hölgyet ke-
resek. Tel.: 06-87/414-436_____________________________

Segédmunkást felveszünk épí-
tőipari munkára! Elérhető havi
nettó bér 286.000 Ft (22 mun-
kanap)+100 %-os bejárási költ-
ségtérítés. Profi kőművest, be-
tanított kőművest és festőt fel-
veszünk éves állásra, hosszú-
távra. Profi kőműves és festő el-
érhető havi nettó bér 583.000 Ft
(22 munkanap) +100 %-os be-
járási költségtérítés, betanított
kőműves havi nettó bér 374.000
Ft (22 munkanap) + 100 %-os
bejárási költségtérítés. Felté-
tel: józan élet és „B” kategóriás
jogosítvány. Érdeklődni: 06-
30/432-7387

Tapolcán a központhoz közel
105 m2-es minőségi anya-
gokból igényesen, teljesen új-
jáépített, új,  2 háló +  nap-
palis-konyha- étkezős, kor-
szerű családi ház, beépített,
felszerelt konyhával 323 m2-
es telken eladó. Ár: 69,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen, központhoz kö-
zel, a Kossuth utcában jó álla-
potú, azonnal költözhető 44 m2-
es kis családi ház 126 m2-es ön-
álló telekkel eladó. Ár:43,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonytördemicen 7723
m2-es belterületi, üdülőövezeti
telek 15%-os beépíthetőséggel
eladó. Kialakítható 7 db önálló,
900-100 m2-es telek! Ár: 65 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Tapolca belvárosában a kertvá-
ros elején családi ház eladó. A
kert 700 m2, a ház 105 m2 (3 szo-
ba, étkező, nappali, fürdő, kony-
ha, 2 Wc+pince és garázs). Ár:
69 mFt. Tel.: 06-70/389-8292_____________________________

Eladó Tapolcán a Batsányi u. 34-
ben kis családi ház, fa és gáz-
fűtéssel a Tóparton. Ir.ár: 16 mFt
U.itt 2 személyes heverő el-
adó. Tel.: 06-30/2932-925_____________________________

Tab (Somogy megye) városában
eladó 80 m2-es különleges fa-
tornácos ház. Vályog falazat,
természetes klíma hatás, belső
felújítás megtörtént. Víz, gáz, vil-
lany hálózat új. Ir.ár: 39,6 MFt
Érd.: 06-30/278-6725_____________________________

A Káli-medencében 1357 m2-
en a Ház+udvar+kert 80-as
években épült családi ház eladó.
Érd.: 06-20/482-5169

Sümegen kiváló állapotú, 55
m2-es 2 szobás földszinti tár-
sasházi lakás egyedi gázfűtéssel
(új kondenzációs kazánnal), új
hűtő-fűtő klímával eladó. Ár:
21,9 M FT Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Keszthely belvárosában 4 la-
kásos társasházban 100 m2-es,
földszinti, teljesen felújítandó
klasszikus, magas belméretű,
polgári lakás eladó. Galériáz-
ható, akár 2 db apartman, lakás
is kialakítható. Ár: 39,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán, a Honvéd utcában el-
adó egy 2 éve felújított, össz-
komfortos, 45,3 m2-es, 1 szo-
bás, 4 lakásos társasházi föld-
szinti lakás kis udvarral, pince és
padlás tárolókkal, az udvarban
garázzsal. Érd.: 06-20/949-2266

Tapolcán albérlet kiadó! Két
igényesen berendezett, házrész
kiadó 10.01-05.31-ig. Az egyik
studió apartman 50m2, terasz-
szal, udvarrésszel, parkolási le-
hetőséggel kiadó. A másik
45m2 Szoba-konyhás apart-
man, terasszal, udvarrésszel,
parkolási lehetőséggel kiadó.
Maximum 1 vagy 2 igényes
személynek kiadó. 75eFt illetve
70eFt/hó+ rezsi+ 100eFt kau-
ció. Érd: 06-20/433-3359_____________________________

Tapolca belvárosában 3. eme-
leti 39 m2-es bútorozatlan lakás
1 fő részére kiadó 55.000 Ft/hó.
carpe-diem1234@gmx.de

Tapolcán frekventált helyen 45
m2-es és 25 m2-es üzlethelyi-
ség reális áron kiadó. Érd.: 06-
30/640-2070

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel.: 06-
20/236-5361

LAKÁS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugu-
láselhárítás, kamerás állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

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

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

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

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsön-zés,
robogó alkatrészek, autóalkat-
részek megrendelésre. Tapol-
ca, Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

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

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

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítá-
sát, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás, garázstetők, parkettá-
zás, lambériázás, hajópadlózás.
Tetőtér beépítése, gipszkarto-
nozás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

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

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

Vízszerelést és csatornarend-
szer kialakítást vállalok csapte-
lep cserétől komplett felújításig.
janoskiss2143@gmail.com Tel.:
06-30/970-8012_____________________________

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

Ácsmunkákat vállalunk! Új te-
tők készítése, héjazatcsere, régi
tetők felújítása, javítása, bon-
tása, terasztetők, kocsi beállók,
kiülők készítése. T.: 06-70/502-
0613_____________________________
Épületgépészet, víz-gázfűtés-
duguláselhárítás, javítás-kar-
bantartás-új rendszerek kiépí-
tése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. Száj-
maszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mé-
rőhely kivitelezése. 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. Boj-
lerek vízkőmentesítése, wc-wc
tartály javítás, csapok-csapte-
lepek cseréje, gaztűzhelyek át-
alakítása (földgáz - 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, minő-
ségi olasz gránit alapanyagok-
ból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vál-
laljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mester;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykony-
hai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek
vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szán-
tói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465

Műkő, márvány, gránit, sírem-
lékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfel-
újítások, betűvésés. Szabó István
kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása, víz-
kőtelenítés, gázkészülékek cse-
réje, engedélyezetése, beüze-
melése, gázfogyasztás optimali-
zálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági ta-
nácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha la-
kossági 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 já-
rólapozást és csempézést vál-
lalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt:
önállóan dolgozni tudó kőművest
alkalmaznék._____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszé-
lyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Víz-gáz-fűtés épületgépészeti
munkákat vállalok. Precizitás,
pontosság korrekt áron. Horváth
Norbert. Tel.: 06-70/379-1634_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos
hálózatának kivitelezése, meg-
lévő hálózatok felújítása. Meg-
bízható, precíz, korrekt munka-
végzés, természetesen garan-
ciával. Bízza ránk a komplett vil-
lamos kivitelezést és nem fog
csalódni. Villamos biztonsági
felülvizsgálatok, Mérőhely 
kialakítások, EON regisztrá-
ció. Elektron Villanyszerelés 
e lektronvi l lanyszereles@ 
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szál-
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok tel-
jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen. T.: 06-30/812-
2155_____________________________
Cserépkályhát, kemencét, kan-
dallót építek, javítok. A cse-
répkályha lehet hőcserélős il-
letve „patkós” is. Bontás fejében
kályhát viszek, esetenként ve-
szek. Tel.: 06-30/644-2665_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fák ki-
vágása Alpintechnikával, Fa-
ápolás, Ágdarálás, Tuskómarás
E-mail: kardosalpin@ gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 Kardo-
sAlpin - Kardos Gergő e.v._____________________________

Síremlékek, térkövek, lábazatok
tisztítását, veszélyes fák kivá-
gását, bozótirtást, zöld területek
gondozását, méterfa kuglizását
vállalom. Takács Attila Tel.: 06-
30/309-3989

Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

Fakivágás, gallyazás, ágdarálás,
sövényvágás, tuják formázása,
fűkaszálás, fűnyírás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Terü-
letrendezés- Kiss Bence e.v.
+36-70/330-4272_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás. Ingyenes felméréssel, rész-
letes árajánlattal. Keressen bi-
zalommal! Takácsi Zoltán, Tel.:
+36/30/524-4066             _____________________________

Klímaszerelés, telepítés, tisz-
títás, karbantartás. Villanysze-
relés, hálózat felújítás, vezeté-
kek, szerelvények cseréje. Tel.:
+36-20/425-4468_____________________________

Fűkaszálást, fűnyírást, sö-
vénynyírást, kisebb fák kivá-
gását, méterfa kuglizását válla-
lom. Számlaképesen. Tel.: 06-
30/385-4129        _____________________________

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

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

Személyautókat, kisteher au-
tókat, műszakis, lejárt mű-
szakis, ideiglenesen kivont
járműveket vásárolok. Tel.:
06-30/601-6255_____________________________

Suzuki Wagon R Plusz
2024.08.15-ig érvényes mű-
szakival 125.000 km-rel eladó.
Tel.: 06-70/323-1073

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, folya-
matosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, 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_____________________________

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

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) el-
adó Tapolcán, helyszíni felra-
kással vagy kiszállítással is kér-
hető. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Eladó Fiat Puntó 2 téli kerekek
165/70x14, 4 db 20.000 Ft-ért,
Orion mobilklíma, 2,3 kW-os, ki-
váló állapotban 42.000 Ft-ért,
fekvenyomópad gyári, rúddal
20.000 Ft-ért. Tel.: 06-30/233-
2521_____________________________
Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, kávéskészlet, éjje-
li lámpa, 1 zsák kisfiúnak való
gyerekruha eladó Tapolcán. T.:
06-30/504-1660 _____________________________

Vásárolok magas áron dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porce-
lánokat, faliórákat, hagyaték-
ból maradt tárgyakat. T.: 06-
30/469-1461_____________________________

NEUZER kerékpár 47 eFt, Tau-
ris 125 kismotor 230 eFt újsze-
rű állapotban eladó. Érd.: 06-
30/244-0093_____________________________

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

Nagy olasz kapálógép MPM
eladó. U.itt 5 hektár 60 éves
fenyves erdő eladó. Tel.: 06-
30/296-3313_____________________________

1 db 18 l-es szőlőprés 16.000 Ft,
3 db 60 l-es üveg ballon 10.000
Ft/db. Ábrahámhegyen eladó.
Tel.: 06-20/326-2603

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Nagyon jó állapotú fenyő hin-
taágy eladó. Ár: 75.000- FT Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Eladó! 1 festmény, 1 régi ülőke,
1 régi varrógép, 1 új varrógép,
1 páraelszívó (Aldi-s), 1 infra pa-
nel 60x80-as, 1 kétszemélyes
matrac ágykerettel, 3 normál
matrac, 1 éjjeli szekrény, 1 ál-
lólámpa, étkészlet, 1-2 porcelán,
sok apróság, 1 váza, díszek,
sok könyv, női ruhák, egy irha-
kabát, szobanövények, 2 asztam
10 szék, 1 régies szekrénysor.
Összesen: 190.000 Ft Érd.: 06-
70/389-8292_____________________________

2 lángú német, palackos sütős
gáztűzhely+palack is, kondi-
gép, gyógytornához is, Whirl-
pool kombinált hűtő energiata-
karékos, koloniál állólámpa+er-
nyő, Kisfaludy-S-Zs fehér fara-
gott kőszobor: A csillagszemű
juhász, szőlőprés, szőlődaráló el-
adó. 2 középiskolás leánynak 10
napra házimunka, napi 4-5 órá-
ban. Tel.: 06-70/745-3268_____________________________

Csobánc-hegyi olaszrizling bor
eladó (700 l). Érd.: 06-30/912-
6015_____________________________
Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asz-
tali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, Wac-
ker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefú-
vó 15-25 KW, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és tég-
lavágó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sövény-
vágók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

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

Jó állapotú eredeti rattan gar-
nitúra kültérre, beltérre egyaránt
( 3 személyes kanapé. 2 db fo-
tel, dohányzóasztal, újságtartó
kis polc, könyves nagy polc el-
adó. Eredeti ára 350.000.Ft volt.
Ár: 90.000- Ft   Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Játszótéri, esésvédő gumilap,
bordó és zöld színben, összesen
14,5 m2, 50 %-os áron eladó.
Ár: 85.000- Ft Tel: +36 70 376
7820

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

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből tölgy-
fa-melléktermék tűzifa konyha-
készen, kiszállítva eladó. Tel.:06
30 5200 466_____________________________

Lombos fa ág 2 teherautóra
való, ingyen elvihető (darálható
fűtésre). Érd.: 06-20/770-0633

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Nyirádra, Monostorapá-
tira, Kisapátira, Taliándörög-
dre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyom-
da Kft. 8300 Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Tapolcai Pizzériába éves állás-
ra akár azonnali kezdéssel, szak-
képzett, gyakorlattal rendelkező
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_____________________________

Hegymagasi pincészet keres
szőlész munkavállalót éves mun-
kavállalással. Feladatok: orga-
nikus szőlőtermesztés, perme-
tezési napló vezetése, szakta-
nácsadóval, hegybíróval történő
egyeztetés, szőlészeti munkák
szervezése és irányítása, eset-
leges gépi munkavégzés (trak-
torozás). Elvárások: B kat. jo-
gosítvány, előny mezőgazdasá-
gi gépkezelői jogosítvány és
angol nyelvtudás, megbízható,
precíz felelősségteljes munka-
végzés,  Amit kínálunk: hosszú
távú munkalehetőség, ver-
senyképes fizetés. Érd.: 06-
20/249-77-07, vagy az info@
gilvesy.hu e-mail címen. _____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  ke-
resi új KONYHAI KISEGÍTŐ,
SZAKÁCS munkatársait. Ha
szép, kulturált környezetben,
minőségi, kis kapacitású ét-
teremben, ÉVES, vagy SZE-
ZONÁLIS ÁLLÁSBAN,  TEL-
JES, vagy RÉSZMUNKAIDŐ-
ben dolgozna, de nyáron is
fontosak a szabadnapok, ke-
ressen minket! Szerződéses
munkaviszony, munkába járási
támogatás, teljes ellátás, mun-
karuha biztosítása, kiemelt
bérezés megegyezés szerint,
plusz forgalom utáni jutalék.
Elsősorban környékbeliek je-
lentkezését várjuk: e-mail: 
kovirag@kovirag.com, 
tel: 06-20/929-0939

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „C” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

Festőt éves állásra felveszek.
Tel.: 06-30/312-7150_____________________________

A Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet (Tapolca,
Nagyköz u. 1-3) szociális gon-
dozót keres! További információ:
06-30/566-6293

Természetgyógyász, Egész-
ségügy tanfolyam indul szep-
temberben. Szakok: Kineziologia,
Gyermekkineziológia kinezioló-
gusoknak, Akupresszúra, Füla-
kupunktúrás addiktológia, Fito-
terápia. Egyéb képzések: Tibe-
ti hangtál, Metamorf masszázs,
Bach virágterápia, Szimbólum-
terápia, Plejádi, AFT. Érdeklőd-
ni: 20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@mariannastudio.hu

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

Koncert és kiállítás finiszázs a
Csigó Malomban. 2022. augusz-
tus 19., péntek 19:00. A VEB
2023 EKF partnersége révén, a
Kultháló Bázis programsorozata
keretében "Zongora Est" Kovács
Gergely zongoraművész közre-
működésével. A műsor: Schu-
mann: Karnevál, Liszt: Rigoletto
parafrázis, Wagner-Liszt: Izolda
szerelmi halála, Liszt: Haláltánc.
Műsorvezető: Mácsai János ze-
netörténész. A koncert keretében
kiállítás finiszázsra kerül sor Ba-
rabás Márton Prima-díjas fes-
tőművész "Zongoraszobrok és
kottakönyvek" című kiállítása
záróeseményeként dr. Aknai Ka-
talin művészettörténész közre-
működésével. Kísérőprogram:
borkóstoló a Tagyon Bírtok kí-
nálatából. Belépőjegy: 3.500 Fo-
rint. Helyszín: 8286 Gyulakeszi
Kossuth Lajos utca 109. Jegy-
rendelés: +36 20 534 1333  E-
mail: csigomalomalapitvany@
gmail.com További információk
honlapunkon: 
www.csigomalom.com

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

PROGRAM

LAPZÁRTA MINDEN SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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

Gyakorlott,
összeszokott

szüretelő brigád
szüretelést vállal

Tapolcán és 30 km-es
körzetében.
5-30 főig.

Keress bátran!
Érd.: 06-70/408-1771

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
felvételre keres

2 műszakos munkarendbe

a termelési folyamatban keletkező anyagok
mozgatásához, szállításához.

1 fő
targoncavezetőt

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

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

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.
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ÜNNEPI NYITVATARTÁS

Várjuk
kollégák jelentkezését fő-, vagy

részállásban, Sümegre a Szent Kamill Idősek
Otthonába. Minden munkavállaló számára biztosítunk
utazási hozzájárulást és munkaidőben meleg étkezést.

További kérdés, jelentkezés, érdeklődés esetén keressen
bennünket bizalommal a szentkamillsumeg@gmail.com

e-mail címen vagy telefonon a +36-30/204-1464
számon.

konyhai kisegítő, ápoló, szociális gondozó,

segédgondozó

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

ÁLLÁS
A Tapolca Kft. azonnali belépéssel munkatársat keres:

-   RENDEZVÉNYSZERVEZŐ
-   TECHNIKUS
-   PÉNZTÁROS-BÜFÉS

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nél-
kül, tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközvetítő
Szent György-hegyen 1 egész
+ 2 félszoba, konyha, étkező,
fürdőszoba helyiségekből álló, jó
állapotú hétvégi ház zártkerti
művelésből kivont telekkel el-
adó. Ir.ár: 27 mFt T.: 06-20/915-
6635
Csobánc lábánál panorámás, el-
szeparált fekvésű, régi búto-
rokkal berendezett ősi, eredeti,
de jó állapotú szoba, előkészítő,
boltíves pince helyiségekből
álló présház 4370 m2 telekte-
rülettel eladó. Ir.ár: 29,8 mFt Tel.:
06-20/915-6635
Tapolcán 1. emeleti kitűnő ál-
lapotú 1+2 fél szobás társasházi
lakás eladó. Ir.ár: 34 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
részleges balatoni panorámás,
750 m2-es gyümölcsfás rész-
terület 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 fizetés-
sel keresek Badacsony 20
km-es körzetében eladó in-
gatlant. Nyaralót, présházat,
pincét, erdőt, panziót. T.: 06-
20/959-6293 Török Tamás_____________________________

_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással hatéko-
nyan, belső ügyfélkörnek tör-
ténő kiajánlással is. Hívjon, 24
órán belül felvesszük a kap-
csolatot Önnel! Tel: +36 70
376 7820  _____________________________

Nemesvitán 125 m2-es, jó ál-
lapotú, 4 szobás családi ház
garázzsal, gazdasági épületekkel,
kúttal,  gyümölcsfákkal 1018
m2-es telken eladó.  Ár: 49,9 M
FT       Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Erdő eladó!  83,9 hektár kiváló
minőségű, vágásérett, nagy rész-
ben csertölgy, tölgyerdő gazdál-
kodó birtokosságtól eladó. Azon-
nal nagy mennyiség, (1500-2500
m3) kitermelhető. A következő 2
évben ütemterv alapján nagy
része vágásérett, kitermelhető!
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Keszthelyen és környékén,
Zala és Somogy megyében
valamint Tapolcán és környé-
kén, Veszprém megyében la-
kást, családi házat, hétvégi
házat, területeket keresek
sürgősen ügyfeleim részére.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonyörsi hegyen 1420
m2 balatoni panorámás terület
60 m2-es lakóházzal, vízzel, vil-
lannyal eladó. Ár: 45,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Révfülöpön Balatoni panorá-
más családi ház eladó. Érd.:
06-70/426-3034

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Szőlészeti munkák elvégzésre
gyakorlott, önálló munkavég-
zésre alkalmas traktorost kere-
sünk! Feladatok: szőlészeti mun-
kák, gépkezelés, szerelés, kar-
bantartás. Elvárások: B kat. jo-
gosítvány, mezőgazdasági gép-
kezelői jogosítvány, megbízható,
precíz felelősségteljes munka-
végzés. Amit kínálunk: hosszú
távú munkalehetőség,verseny-
képes fizetés. Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy info@gilvesy.hu
e-mail címen. _____________________________

Nemesvitai kertészetbe beta-
nított munkára női munkatársat
keresünk. Érd.: 06-30/424-7094_____________________________

Tapolcai pékség kávézónkba
munkatársat keresünk éves ál-
lásra, jó munkakörülmények,
pörgős, jó csapatunkba. (Hajnali
munkakezdés is szükséges) Je-
lentkezés fényképes önéletrajz-
zal: krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Szigligeti Napközi Otthonos
Óvoda konyhai kisegítő mun-
kakörben állást hirdet. Az állás-
lehetőségről bővebb informáci-
ót Szigliget település honlapján,
illetve a 0670/315-2418-as te-
lefonszámon szerezhet_____________________________

A Káli-medence Idősek Ottho-
na (8282, Mindszentkálla, Rá-
kóczi u.16.) szakképzettséggel
(eü. vagy szociális gondozó és
ápoló) rendelkező munkatársat
vár szeretettel, nagyszerű csa-
patába. Bér Kjt.szerint,  szociá-
lis ágazati pótlék, munkahelyi
pótlék és műszakpótlék. Sze-
mélygépkocsi előny, útiköltséget
térítünk. Oltás hiánya nem prob-
léma. Kezdés akár szeptember
közepétől. További információ
minden felmerülő kérdésben:
Léberné Kis Tóth Dia 87/478-
170, vagy 20/322-5595_____________________________

Szőlőművelésre keresünk hosz-
szú távra megbízható, gyakorlott
munkaerőt, 1 ha kordonos sző-
lőbe a Badacsonyi hegy északi
oldalára (Nemesgulács-Köböl-
kút). Érd.: 06-20/922-0168_____________________________

Családi ház takarításához he-
tenként egyszeri alkalomra meg-
bízható, szorgalmas, nem do-
hányzó 30-50 közötti hölgyet ke-
resek. Tel.: 06-87/414-436_____________________________

Segédmunkást felveszünk épí-
tőipari munkára! Elérhető havi
nettó bér 286.000 Ft (22 mun-
kanap)+100 %-os bejárási költ-
ségtérítés. Profi kőművest, be-
tanított kőművest és festőt fel-
veszünk éves állásra, hosszú-
távra. Profi kőműves és festő el-
érhető havi nettó bér 583.000 Ft
(22 munkanap) +100 %-os be-
járási költségtérítés, betanított
kőműves havi nettó bér 374.000
Ft (22 munkanap) + 100 %-os
bejárási költségtérítés. Felté-
tel: józan élet és „B” kategóriás
jogosítvány. Érdeklődni: 06-
30/432-7387

Tapolcán a központhoz közel
105 m2-es minőségi anya-
gokból igényesen, teljesen új-
jáépített, új,  2 háló +  nap-
palis-konyha- étkezős, kor-
szerű családi ház, beépített,
felszerelt konyhával 323 m2-
es telken eladó. Ár: 69,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen, központhoz kö-
zel, a Kossuth utcában jó álla-
potú, azonnal költözhető 44 m2-
es kis családi ház 126 m2-es ön-
álló telekkel eladó. Ár:43,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonytördemicen 7723
m2-es belterületi, üdülőövezeti
telek 15%-os beépíthetőséggel
eladó. Kialakítható 7 db önálló,
900-100 m2-es telek! Ár: 65 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Tapolca belvárosában a kertvá-
ros elején családi ház eladó. A
kert 700 m2, a ház 105 m2 (3 szo-
ba, étkező, nappali, fürdő, kony-
ha, 2 Wc+pince és garázs). Ár:
69 mFt. Tel.: 06-70/389-8292_____________________________

Eladó Tapolcán a Batsányi u. 34-
ben kis családi ház, fa és gáz-
fűtéssel a Tóparton. Ir.ár: 16 mFt
U.itt 2 személyes heverő el-
adó. Tel.: 06-30/2932-925_____________________________

Tab (Somogy megye) városában
eladó 80 m2-es különleges fa-
tornácos ház. Vályog falazat,
természetes klíma hatás, belső
felújítás megtörtént. Víz, gáz, vil-
lany hálózat új. Ir.ár: 39,6 MFt
Érd.: 06-30/278-6725_____________________________

A Káli-medencében 1357 m2-
en a Ház+udvar+kert 80-as
években épült családi ház eladó.
Érd.: 06-20/482-5169

Sümegen kiváló állapotú, 55
m2-es 2 szobás földszinti tár-
sasházi lakás egyedi gázfűtéssel
(új kondenzációs kazánnal), új
hűtő-fűtő klímával eladó. Ár:
21,9 M FT Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Keszthely belvárosában 4 la-
kásos társasházban 100 m2-es,
földszinti, teljesen felújítandó
klasszikus, magas belméretű,
polgári lakás eladó. Galériáz-
ható, akár 2 db apartman, lakás
is kialakítható. Ár: 39,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán, a Honvéd utcában el-
adó egy 2 éve felújított, össz-
komfortos, 45,3 m2-es, 1 szo-
bás, 4 lakásos társasházi föld-
szinti lakás kis udvarral, pince és
padlás tárolókkal, az udvarban
garázzsal. Érd.: 06-20/949-2266

Tapolcán albérlet kiadó! Két
igényesen berendezett, házrész
kiadó 10.01-05.31-ig. Az egyik
studió apartman 50m2, terasz-
szal, udvarrésszel, parkolási le-
hetőséggel kiadó. A másik
45m2 Szoba-konyhás apart-
man, terasszal, udvarrésszel,
parkolási lehetőséggel kiadó.
Maximum 1 vagy 2 igényes
személynek kiadó. 75eFt illetve
70eFt/hó+ rezsi+ 100eFt kau-
ció. Érd: 06-20/433-3359_____________________________

Tapolca belvárosában 3. eme-
leti 39 m2-es bútorozatlan lakás
1 fő részére kiadó 55.000 Ft/hó.
carpe-diem1234@gmx.de

Tapolcán frekventált helyen 45
m2-es és 25 m2-es üzlethelyi-
ség reális áron kiadó. Érd.: 06-
30/640-2070

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

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel.: 06-
20/236-5361

LAKÁS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugu-
láselhárítás, kamerás állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

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

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

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

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsön-zés,
robogó alkatrészek, autóalkat-
részek megrendelésre. Tapol-
ca, Szent István u. 3. Tel.: 06-
20/216-7667_____________________________

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

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

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvodák,
nyaralók és panziók takarítá-
sát, karbantartását. Összeszo-
kott csapat, tiszta, korrekt mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás, garázstetők, parkettá-
zás, lambériázás, hajópadlózás.
Tetőtér beépítése, gipszkarto-
nozás. Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

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

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

Vízszerelést és csatornarend-
szer kialakítást vállalok csapte-
lep cserétől komplett felújításig.
janoskiss2143@gmail.com Tel.:
06-30/970-8012_____________________________

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

Ácsmunkákat vállalunk! Új te-
tők készítése, héjazatcsere, régi
tetők felújítása, javítása, bon-
tása, terasztetők, kocsi beállók,
kiülők készítése. T.: 06-70/502-
0613_____________________________
Épületgépészet, víz-gázfűtés-
duguláselhárítás, javítás-kar-
bantartás-új rendszerek kiépí-
tése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállítjuk
és igény szerint berendezzük
bútorait! Teljeskörű ingatlan
lomtalanítása, szemételvitel, ta-
karítás! Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. Száj-
maszk kapható! E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mé-
rőhely kivitelezése. 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. Boj-
lerek vízkőmentesítése, wc-wc
tartály javítás, csapok-csapte-
lepek cseréje, gaztűzhelyek át-
alakítása (földgáz - 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, minő-
ségi olasz gránit alapanyagok-
ból, igényes kivitelben - saját
gyártás - megrendelhetők. Vál-
laljuk gránit ablakpárkányok,
konyhapultok, kerítés fedkövek
készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó mester;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykony-
hai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek
vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szán-
tói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465

Műkő, márvány, gránit, sírem-
lékek, keretek, fedések, vázák,
mécsesek, sírtisztítások, sírfel-
újítások, betűvésés. Szabó István
kőfaragó mester Tapolca, Bacsó
B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása, víz-
kőtelenítés, gázkészülékek cse-
réje, engedélyezetése, beüze-
melése, gázfogyasztás optimali-
zálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia. Ener-
getikai, műszaki biztonsági ta-
nácsadás, gázipari műszaki-biz-
tonsági felülvizsgálat. Remeha la-
kossági 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 já-
rólapozást és csempézést vál-
lalok. T.: 06-30/273-3261 Uitt:
önállóan dolgozni tudó kőművest
alkalmaznék._____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszé-
lyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók
és panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Víz-gáz-fűtés épületgépészeti
munkákat vállalok. Precizitás,
pontosság korrekt áron. Horváth
Norbert. Tel.: 06-70/379-1634_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos
hálózatának kivitelezése, meg-
lévő hálózatok felújítása. Meg-
bízható, precíz, korrekt munka-
végzés, természetesen garan-
ciával. Bízza ránk a komplett vil-
lamos kivitelezést és nem fog
csalódni. Villamos biztonsági
felülvizsgálatok, Mérőhely 
kialakítások, EON regisztrá-
ció. Elektron Villanyszerelés 
e lektronvi l lanyszereles@ 
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szál-
lítás, költöztetés, sitt lerakás,
konyhakész és méterfa szállítás.
Lakások, nyaralók, garázsok tel-
jeskörű lomtalanítása pincétől a
padlásig. Minden, ami fuvar.
Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betono-
zás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta munka
számlaképesen. T.: 06-30/812-
2155_____________________________
Cserépkályhát, kemencét, kan-
dallót építek, javítok. A cse-
répkályha lehet hőcserélős il-
letve „patkós” is. Bontás fejében
kályhát viszek, esetenként ve-
szek. Tel.: 06-30/644-2665_____________________________

FAKIVÁGÁS!  Veszélyes Fák ki-
vágása Alpintechnikával, Fa-
ápolás, Ágdarálás, Tuskómarás
E-mail: kardosalpin@ gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 Kardo-
sAlpin - Kardos Gergő e.v._____________________________

Síremlékek, térkövek, lábazatok
tisztítását, veszélyes fák kivá-
gását, bozótirtást, zöld területek
gondozását, méterfa kuglizását
vállalom. Takács Attila Tel.: 06-
30/309-3989

Burkolást vállalok kedvező áron.
Csempézést, járólapozást, stb.
Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

Fakivágás, gallyazás, ágdarálás,
sövényvágás, tuják formázása,
fűkaszálás, fűnyírás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Terü-
letrendezés- Kiss Bence e.v.
+36-70/330-4272_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás. Ingyenes felméréssel, rész-
letes árajánlattal. Keressen bi-
zalommal! Takácsi Zoltán, Tel.:
+36/30/524-4066             _____________________________

Klímaszerelés, telepítés, tisz-
títás, karbantartás. Villanysze-
relés, hálózat felújítás, vezeté-
kek, szerelvények cseréje. Tel.:
+36-20/425-4468_____________________________

Fűkaszálást, fűnyírást, sö-
vénynyírást, kisebb fák kivá-
gását, méterfa kuglizását válla-
lom. Számlaképesen. Tel.: 06-
30/385-4129        _____________________________

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

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

Személyautókat, kisteher au-
tókat, műszakis, lejárt mű-
szakis, ideiglenesen kivont
járműveket vásárolok. Tel.:
06-30/601-6255_____________________________

Suzuki Wagon R Plusz
2024.08.15-ig érvényes mű-
szakival 125.000 km-rel eladó.
Tel.: 06-70/323-1073

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, sze-
gélylécek, ajtók, ablakok, folya-
matosan kaphatók. Vállalunk
gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, 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_____________________________

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

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) el-
adó Tapolcán, helyszíni felra-
kással vagy kiszállítással is kér-
hető. Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Eladó Fiat Puntó 2 téli kerekek
165/70x14, 4 db 20.000 Ft-ért,
Orion mobilklíma, 2,3 kW-os, ki-
váló állapotban 42.000 Ft-ért,
fekvenyomópad gyári, rúddal
20.000 Ft-ért. Tel.: 06-30/233-
2521_____________________________
Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, kávéskészlet, éjje-
li lámpa, 1 zsák kisfiúnak való
gyerekruha eladó Tapolcán. T.:
06-30/504-1660 _____________________________

Vásárolok magas áron dunná-
kat, párnákat, öreg bútorokat,
régi bolti és gyógyszertári bú-
torokat, festményeket, porce-
lánokat, faliórákat, hagyaték-
ból maradt tárgyakat. T.: 06-
30/469-1461_____________________________

NEUZER kerékpár 47 eFt, Tau-
ris 125 kismotor 230 eFt újsze-
rű állapotban eladó. Érd.: 06-
30/244-0093_____________________________

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

Nagy olasz kapálógép MPM
eladó. U.itt 5 hektár 60 éves
fenyves erdő eladó. Tel.: 06-
30/296-3313_____________________________

1 db 18 l-es szőlőprés 16.000 Ft,
3 db 60 l-es üveg ballon 10.000
Ft/db. Ábrahámhegyen eladó.
Tel.: 06-20/326-2603

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Nagyon jó állapotú fenyő hin-
taágy eladó. Ár: 75.000- FT Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Eladó! 1 festmény, 1 régi ülőke,
1 régi varrógép, 1 új varrógép,
1 páraelszívó (Aldi-s), 1 infra pa-
nel 60x80-as, 1 kétszemélyes
matrac ágykerettel, 3 normál
matrac, 1 éjjeli szekrény, 1 ál-
lólámpa, étkészlet, 1-2 porcelán,
sok apróság, 1 váza, díszek,
sok könyv, női ruhák, egy irha-
kabát, szobanövények, 2 asztam
10 szék, 1 régies szekrénysor.
Összesen: 190.000 Ft Érd.: 06-
70/389-8292_____________________________

2 lángú német, palackos sütős
gáztűzhely+palack is, kondi-
gép, gyógytornához is, Whirl-
pool kombinált hűtő energiata-
karékos, koloniál állólámpa+er-
nyő, Kisfaludy-S-Zs fehér fara-
gott kőszobor: A csillagszemű
juhász, szőlőprés, szőlődaráló el-
adó. 2 középiskolás leánynak 10
napra házimunka, napi 4-5 órá-
ban. Tel.: 06-70/745-3268_____________________________

Csobánc-hegyi olaszrizling bor
eladó (700 l). Érd.: 06-30/912-
6015_____________________________
Honda fűnyírótraktor motor 9
LE, profi ácsipari gépek (nagy-
méretű felsőmarók, körfűrész,
gerendavágó),térkő porszívó, asz-
tali és állványos fúrógépek
220/380V, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, Wac-
ker benzinmotoros aszfalt-be-
tonvágó (vizes), dízel hőlégbefú-
vó 15-25 KW, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, faeszterga 1000
mm, 2 késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, Yamaha Mint újszerű
robogó, Bosch kézi ytong- és tég-
lavágó fűrész, hordozható ipari
ventillátor 220 V, akkus sövény-
vágók, akkus fűnyírók, elektromos
és benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V
eladó. Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io elekt-
romos robogó, Sachs 30 cm3-es
benzinmotoros kerékpár, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómo-
torok 2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda motoros Bo-
mag lapvibrátorok 75-100 kg,
Vibromax 1300 dízel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, Stihl-Husqvarna-Jon-
sered újszerű láncfűrészek, Echo
egykezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Hibás kisgép akkuk ja-
vítása cellacserével! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

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

Jó állapotú eredeti rattan gar-
nitúra kültérre, beltérre egyaránt
( 3 személyes kanapé. 2 db fo-
tel, dohányzóasztal, újságtartó
kis polc, könyves nagy polc el-
adó. Eredeti ára 350.000.Ft volt.
Ár: 90.000- Ft   Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Játszótéri, esésvédő gumilap,
bordó és zöld színben, összesen
14,5 m2, 50 %-os áron eladó.
Ár: 85.000- Ft Tel: +36 70 376
7820

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

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből tölgy-
fa-melléktermék tűzifa konyha-
készen, kiszállítva eladó. Tel.:06
30 5200 466_____________________________

Lombos fa ág 2 teherautóra
való, ingyen elvihető (darálható
fűtésre). Érd.: 06-20/770-0633

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Nyirádra, Monostorapá-
tira, Kisapátira, Taliándörög-
dre, Szentbékkállára helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyom-
da Kft. 8300 Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Tapolcai Pizzériába éves állás-
ra akár azonnali kezdéssel, szak-
képzett, gyakorlattal rendelkező
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_____________________________

Hegymagasi pincészet keres
szőlész munkavállalót éves mun-
kavállalással. Feladatok: orga-
nikus szőlőtermesztés, perme-
tezési napló vezetése, szakta-
nácsadóval, hegybíróval történő
egyeztetés, szőlészeti munkák
szervezése és irányítása, eset-
leges gépi munkavégzés (trak-
torozás). Elvárások: B kat. jo-
gosítvány, előny mezőgazdasá-
gi gépkezelői jogosítvány és
angol nyelvtudás, megbízható,
precíz felelősségteljes munka-
végzés,  Amit kínálunk: hosszú
távú munkalehetőség, ver-
senyképes fizetés. Érd.: 06-
20/249-77-07, vagy az info@
gilvesy.hu e-mail címen. _____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  ke-
resi új KONYHAI KISEGÍTŐ,
SZAKÁCS munkatársait. Ha
szép, kulturált környezetben,
minőségi, kis kapacitású ét-
teremben, ÉVES, vagy SZE-
ZONÁLIS ÁLLÁSBAN,  TEL-
JES, vagy RÉSZMUNKAIDŐ-
ben dolgozna, de nyáron is
fontosak a szabadnapok, ke-
ressen minket! Szerződéses
munkaviszony, munkába járási
támogatás, teljes ellátás, mun-
karuha biztosítása, kiemelt
bérezés megegyezés szerint,
plusz forgalom utáni jutalék.
Elsősorban környékbeliek je-
lentkezését várjuk: e-mail: 
kovirag@kovirag.com, 
tel: 06-20/929-0939

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „C” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres tapolcai telep-
hellyel. Érd.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

Festőt éves állásra felveszek.
Tel.: 06-30/312-7150_____________________________

A Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet (Tapolca,
Nagyköz u. 1-3) szociális gon-
dozót keres! További információ:
06-30/566-6293

Természetgyógyász, Egész-
ségügy tanfolyam indul szep-
temberben. Szakok: Kineziologia,
Gyermekkineziológia kinezioló-
gusoknak, Akupresszúra, Füla-
kupunktúrás addiktológia, Fito-
terápia. Egyéb képzések: Tibe-
ti hangtál, Metamorf masszázs,
Bach virágterápia, Szimbólum-
terápia, Plejádi, AFT. Érdeklőd-
ni: 20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@mariannastudio.hu

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

Koncert és kiállítás finiszázs a
Csigó Malomban. 2022. augusz-
tus 19., péntek 19:00. A VEB
2023 EKF partnersége révén, a
Kultháló Bázis programsorozata
keretében "Zongora Est" Kovács
Gergely zongoraművész közre-
működésével. A műsor: Schu-
mann: Karnevál, Liszt: Rigoletto
parafrázis, Wagner-Liszt: Izolda
szerelmi halála, Liszt: Haláltánc.
Műsorvezető: Mácsai János ze-
netörténész. A koncert keretében
kiállítás finiszázsra kerül sor Ba-
rabás Márton Prima-díjas fes-
tőművész "Zongoraszobrok és
kottakönyvek" című kiállítása
záróeseményeként dr. Aknai Ka-
talin művészettörténész közre-
működésével. Kísérőprogram:
borkóstoló a Tagyon Bírtok kí-
nálatából. Belépőjegy: 3.500 Fo-
rint. Helyszín: 8286 Gyulakeszi
Kossuth Lajos utca 109. Jegy-
rendelés: +36 20 534 1333  E-
mail: csigomalomalapitvany@
gmail.com További információk
honlapunkon: 
www.csigomalom.com

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

PROGRAM

LAPZÁRTA MINDEN SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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./33.  2022. augusztus 20.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

VÍZ-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

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

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

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

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

MANDILLA

info@mandilla.hu
+36-30-9420-678
info@mandilla.hu

+36-30-9420-678

Érdeklődéseket, jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Munkavégzés helye:
www.mandilla.hu

KÖVESKÁLMunkavégzés helye:
www.mandilla.hu

KÖVESKÁLMandilla Panzió és Étterem,

TELJES BEJELENTÉSSEL, ÉVES ÁLLÁSRA

Gyönyörű köveskáli panziónk kedves, jó hangulatú csapatába keressük
munkájukra igényes, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező új

munkatársainkat
az alábbi munkakörökbe:TELJES BEJELENTÉSSEL, ÉVES ÁLLÁSRA

valamint
PINCÉR / FELSZOLGÁLÓ

SZAKÁCS

Magasgazvágást,
szárzúzást vállalunk

extrém terepviszonyok
között is

(szűk szőlősorokban,
gyümölcsösökben,

bozótosokban).
Ágdarálást, zöldhulladék

elszállítást, útban lévő
elszáradt tuják, fák
kivágását vállaljuk.

Tel.: 06-70/7272-422

TAPOLCA A Tapolca Vívóklub
tagfelvételt hirdet

alsó tagozatos
leányok és fiúk számára,

párbajtőr szakágban.
Helyszín:

Edzés időpontok:

Szalay Gyöngyi Vívóterem
8300 Tapolca, Liszt F. u. 12-14.

kedd, csütörtök 16:15-18:00

Kovács Balázs
06-70/639-0699

Keszler Dávid
06-30/709-4093

Biztos, hogy gyermeke a vívás által küzdeni tudást, fegyelmet,

kitartást tanul, jó állóképességet és életre szóló élményeket szerezhet.

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

A Jánház Kft. tapolcai üzletébe

munkatársat keres!
árukiadó, targoncás

Főbb feladatok:
- A vevők szakszerű, gyors kiszolgálása
- Az áruk átvétele és kiadása
Targoncás jogosítvány és építőanyag ismeret előnyt jelent!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az alábbi elérhetőségek egyikén:

- emailben: info.janhaz@gmail.com
- telefonon: +36-30/623-5828
- személyesen: Tapolcai üzletünkben (Déli elkerülő)

Tanulni sohasem késő!

ÚJRA ESTI TAGOZATOS GIMNÁZIUM
SÜMEGEN

ÉRETTSÉGI 2-3 ÉV ALATT
Felnőtteknek korábbi tanulmányaik beszámításával.

A beiratkozás helye:

BALASSI GIMNÁZIUM SÜMEGI TAGINTÉZMÉNYE
(Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg, Mártírok u. 1-3.)

Tobakné Bella Mária 06-30/699-4691 és 06-30/488-9965
További információk:

(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

Augusztus 20. (szombat):

14.00 - 22.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

ÖSSZEVEZETÉSES EBOLTÁS
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az alábbi településeken
és időpontokban tartom a 2022. évi kötelező veszettség

elleni oltásokat:

AZ OLTÁS DÍJA: 7000 Ft + FÉREGHAJTÓ 500 Ft/10 kg,
OLTÁSI KÖNYV: 1000 Ft. HÁZNÁL OLTÁS: 12000 Ft + FÉREGHAJTÓ.

dr. Szabó Béla • 06-20/475-2965

08. 23. kedd:
BADACSONYTÖRDEMIC: 7-8

BADACSONYLÁBDIHEGY: 8-8,30
ÁBRAHÁMHEGY: 9,30-10

BALATONRENDES: 10,30-11
SALFÖLD: 11,30-12

Önkormányzat parkolója
Római u. 125.

Régi piac területe
Önkormányzat előtt

Kultúrház előtt

08. 24. szerda:
KÖVESKÁL: 8-8,30

BALATONHENYE: 9-9,30
SZENTBÉKKÁLLA: 10-10,30

Kultúrház előtt
Volt iskola előtt

Önkormányzat garázs

08. 30. kedd:
RÉVFÜLÖP: 8-8,30
BALATONSZEPEZD: 9-9,30

BADACSONYTÖRDEMIC: 15-15,30

BADACSONYLÁBDIHEGY: 15,30-16

Kiállító terem előtt
Sportpálya

pótoltás
Önkormányzat parkolója

pótoltás Római u. 125.

08. 31. szerda:
TAGYON: 8-8,30

SZENTANTALFA: 9-9,30
BALATONCSICSÓ: 10-10,30

ÓBUDAVÁR: 11-11,30

Petőfi u.
Zsóka recepció
Templom mögött

Közösségi Háznál

fórum abc és pizzéria

augusztus 20-án is

nyitva:

VÁRJUK SZERETETTEL •! TAPOLCA, BEM APÓ U. 11.

abc:
pizzéria:

P-SZO-V: 6.00-20.00

P-SZO: 10.00-23.00

V: 10.00-22.00

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk augusztus 22-től augusztus 26-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:

rántott leves, burgonyafőzelék fasírttal

gombaleves, kanásztokány rizzsel

csontleves finommetélttel, Eszterházy szelet spagettivel

csirke becsinált leves, krumplis tészta

karfiolkrémleves, rántott sertésborda rizzsel

Raposkán
kettő darab,

önkormányzati
tulajdonú

közművesített
építési telek eladó.

A telkekről
a részletes

információk
a www.raposka.hu

honlapon
megtekinthetők.

REZSICSÖKKENTÉS?

=NAPELEM
Még elérhető az 50%-os

otthon felújítási
támogatás!

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

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

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

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.

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

- 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:

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.

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.

TAPOLCAI IRODÁNK FIATALOS, LENDÜLETES CSAPATÁBA
KERESÜNK 2 FŐ AGILIS, VÁLLALKOZÓ SZELLEMŰ,

ÉRETTSÉGIVEL, GÉPJÁRMŰVEL ÉS JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐ KOLLÉGÁT. JELENTKEZNI: 06-70/391-2318

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

+36-30/796-1526, diamondajtoablak@gmail.com

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com
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