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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

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

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

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.

Jelentkezz még ma!
06-20/9292-430, 88/400-453

Veszprém és Veszprém környéki munkalehetőségek

Élelmiszeripari munkakörök Veszprémben
és Nemesvámoson

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

élelmiszer csomagoló – 265.000 Ft/hó,
édesipari termékgyártó – 276.000 Ft/hó,

drazsérozó, fényező, konyhai dolgozó – 313.000 Ft/hó,
csomagolási gépvezető – 328.000 Ft/hó,

targoncavezető – 320.000 Ft/hó,
gépoperátor – 330.000 Ft/hó

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

Jelentkezéseket a gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen
várjuk. Kérdés esetén a 87/512-113 telefonszámon hívható.

Tapolcai székhelyünkre, megszakítás nélküli munkarendbe
keresünk

.
Ásványgyapotot gyártunk és tesszük ezt 1907 óta.

Talán már találkoztál is velünk a házad szigetelésénél, vagy láttad
termékünket nagyobb társasházak, panelek utólagos szigetelési
munkálatai során.

- a sor folyamatos üzemeltetése, a működés felügyelete
a biztonsági előírások szerint, az elakadások kezelői szintű
elhárítása

- a termékváltások során az automata és félautomata átállási
feladatok végrehajtása

- anyagmozgatást végző robotok kezelése, állítása
- problémamegoldásban való aktív részvétel

- megszakítás nélküli munkarend vállalása
- középfokú (elektronikai/elektrotechnikai vagy informatikai)

végzettség
- termelőüzemi tapasztalat
- független, önálló munkavégzés, magabiztosság
- csapatmunkára való készség

• stabil, dán hátterű globális vállalat
• határozatlan idejű munkaviszony
• versenyképes jövedelem
• havi ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás
• munka- és védőruházat biztosítása és tisztíttatása
• bejárás támogatása (Tapolcán kívülről)

GÉPKEZELŐT
automata gyártósor üzemeltetésére
Kik vagyunk?

Főbb feladatok:

Amit kérünk:

Amit kínálunk:

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!

Raposkán
kettő darab,

önkormányzati
tulajdonú

közművesített
építési telek eladó.

A telkekről
a részletes

információk
a www.raposka.hu

honlapon
megtekinthetők.

Bock Hungária Kft. (Nemesvámos)
folyamatosan fejlődő műanyag-

fröccsöntő üzemegységébe
keresünk megbízható, motivált

munkaerőt:

• Operátor (fröccsöntőgép-kezelő)

• Szerszámfelrakó

• Raktáros-anyagmozgató

munkakörben.

Bővebb felvilágosítást a 06 70 520 7410-es telefonszámon tudunk nyújtani.

Miért előnyös minket választani:
• Szívesen megtanítjuk a műanyagfröccs-

öntést, mint szakmát ha ügyes és nyitott
vagy!

• Fejlődési lehetőség, támogató csapat vár
céljaid eléréséhez.

• Stabil munkahelyet, kiemelt kereseti lehe-
tőséget nyújtunk.

• Éjszakai műszakpótlék nálunk 70% (mun-
katörvénye szerint 30% előír t minimum
érték)

• Teljesítmény és jelenléti prémium már
próbaidő alatt jár!

• Veszprémből, Tapolca irányából közvetlen
járattal rendelkezünk.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.
A Mi világunk az Ön lehetősége. Legyen Ön is a sikeres Bock Hungária Kft. csapatának tagja!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését önéletrajzának
megküldésével az e-mail címre.allas@bockhungaria.huA 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)

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.

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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269
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538 Ft/l

269
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299
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359
Ft/db

0,33 l

0,5 l

906 Ft/l

718 Ft/l

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

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS

BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

Kovács Ágnes Gyöngyvér

Tapolca, Deák F. u. 9-11. (a Borudvar bejáratánál balra az emeleten, Katedra mellett).
Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12 • www.graciakozmetika.com

HIFU specialista, anti-Aging specialista, mesterkozmetikus, okleveles sminktetováló, hyamátrix szakértő
+36-30/318-1984

Pattanásos, Aknés, Rosaceás,
Májfoltos, Ráncos a bőröd?
A megoldás nálam van!
Image scinkare peeling kezelések,

amik a biztos célba éréshez vezetnek!
Ne kísérletezz tovább mással!

Szabadságon leszek: 2022. szeptember 1-4-ig és 10-17-ig.
Ebben az időpontban nem tudtok bejelentkezni!

Megértéseteket köszönöm!

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 08. 25 - 2022. 09. 07.

Sertéslapocka
Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök

Pápai lecsókolbász
Pápai extra sonka (gépsonka)
Pápai nyelves disznósajt
Pápai löncs
Pápai füstölt hátsó csülök

1.790 Ft/kg
2.099 Ft/kg
1.250 Ft/kg

1.590 Ft/kg
3.490 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.690 Ft/kg
1.750 Ft/kg

SZERELD MAGAD!
Szeretnéd motorkerékpárod Magad szerelni?
- nincs megfelelő helyed?
- nincs szerszámod?

- Motoremelőket
- Hidraulikus motorszerelő asztal
- Szerszámkocsi tele kifogástalan állapotú szerszámokkal
- Mindent megkötések nélkül használhatsz

Gyere hozzánk!
Mi biztosítjuk számodra az idális munkaterületet:

A bérleti díj nettó 2.000 Ft/óra. Ezen kívül vállaljuk motorkerék-
párok téli tárolását, riasztóval ellátott, fűtött helyen. Ugyanitt
vállaljuk személy- és kis haszongépjárművek kerekeinek tárolását.
Érdeklődni: +36-30/9899-338 Kálfári József
Cím: Kálfári és Társai Bt. 8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.

ESZTERGÁLYOS MŰHELY
Vállal cégek és magánszemélyek számára mindenféle
esztergályos, marós, fúrós és plazmavágó munkát.

Vállaljuk: Mezőgazdasági és földmunkagépek elkopott
alkatrészeinek felújítását, újra gyártását.

Rakodógép kanalak, gémek vonalba fúrása, perselyezése,
szárzúzó tengelyek javítása, új tengelyek gyártása stb.

Érdeklődni: Kálfári és Társai Bt. 8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.
Tel.: +36-30/9899-337; +36-30/9899-338

KIADÓ
CSARNOK

Kiadó 300 m épületrész
raktárnak vagy műhelynek
autószereléshez szükséges

összes berendezéssel.
3 tonnás ollós küszöb-

emelővel, kézi és
célszerszámokkal.

2

Érdeklődni:
Kálfári és Társai Bt.

8300 Tapolca,
Hegymagasi út 2.

Tel.: +36-30/9899-338

VASVÁRI OPTIKA SÁRKÖZI OPTIKA
8300 Tapolca, Petőfi u. 18.

Tel.: 06-30/632-1569
8300 Tapolca, Deák F. u. 6.

Tel.: 06-30/632-1569

• SZEMÜVEG

- TÁVOLI

- OLVASÓ

- MULTIFOKÁLIS

• KONTAKTLENCSE

• NAPSZEMÜVEG

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)

(gyakorlattal rendelkező)

MOSODAI SEGÉDMUNKÁS
(egyszerűsített munkaszerződéssel)

Jelentkezés: Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/505-53-34, email:

hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

- 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:

Gyakorlott,
összeszokott

szüretelő brigád
szüretelést vállal

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

Keress bátran!
Érd.: 06-70/408-1771

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

Köveskáli Káli Art Inn panziónkba keresünk
munkájára igényes, precíz

SZOBAASSZONYT
REGGELIZTETŐ FELSZOLGÁLÓT

KERTÉSZT
éves állásra 8 órás munkarendben.

Fényképes önéletrajzot bérigény megjelölésével
a kali@kali-art.com e-mail címre várunk.

További információ: +36-30/922-8715

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

ÍRÓASZTALVÁSÁR!

íróasztalok már 8.900 Ft-tól!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők – franciaágyak – nyitható kanapék –

heverők – garnitúrák. Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb. Egészségpénztárra

megvásárolható ágybetétek. Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok. Kiváló minőségű

olasz forgószékek – vezetői fotelok. Irodai és vezetői forgószékek.

Fürdőszobabútorok.

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

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartás: H-P: 8-16, Szo: 9-12

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

SZABADULÓSZOBA
www.exitroomtapolca.hu

Játék, kaland, szórakozás

Tapolca, Fő tér 9.
06-30/403-6690

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk augusztus 29-től szeptember 2-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:

tojásos leves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel

reszelt leves, bolognai spagetti

kakukkfüves tavaszi zöldségleves, csirkepaprikás galuskával

palócleves, mákos guba vaníliaöntettel

kukorica-krémleves, rántott sertésborda currys rizzsel



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

(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.
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PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

A TIAC Városi Sportegyesület
a Labdarúgó Szakosztály

működtetéséhez keres folyamatosan
bővülő edzői csapatába

utánpótlás edzőt, valamint szertárost.

Jelentkezéseket várjuk:
Dobján Krisztiánnál

06-70/415-4806, kdobjan@gmail.com

FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ

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

KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

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

Bővebb információ:

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
Sümegen 1 szobás, konyhás,
fürdőszobás, közepes állapo-
tú, 36,5 m2 lakóterületű csa-
ládi ház eladó. Ir.ár: 12,2 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 1
egész + 2 félszoba, konyha,
étkező, fürdőszoba helyisé-
gekből álló, jó állapotú hétvégi
ház zártkerti művelésből ki-
vont telekkel eladó. Ir.ár: 27
mFt T.: 06-20/915-6635
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
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_____________________________

Hegymagason a Szent
György utcában építési telek
eladó, építési engedéllyel vagy
anélkül. Tel.: 06-20/296-1327_____________________________

Gyulakesziben, csendes ut-
cában 120 m2-es, egyedi
gázfűtéses + vegyes tüzelé-
sű, összkomfortos, jó álla-
potú családi ház, garázzsal,
kazánházzal, az udvarban lak-
ható 35 m2-es kis házzal,
alatta pincével, kerttel, kúttal
eladó. Tel.: 06-30/661-3271_____________________________

Eladó Lesencefalu pinceso-
ron található 5.400 m2-es,
balatoni panorámás ingat-
lan, amely kellő nyugalmat,
pihenést biztosíthat új tulaj-
donosa részére. Ár: 31,9 mFt.
Érd.: +36-70/426-3202_____________________________

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  

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tapolcán eladó sötétzöld tü-
körbársony kanapé, gyerek-
hinta és gyerekruhák 6 éves
korig. Tel.: 06-30/504-1660_____________________________

Háztartási gázpalackot ven-
nék 11,5 kg-osat. Tel.: 06-
70/744-0672_____________________________

Minőségi badacsonyi olasz-
rizling bor termelőtől eladó.
Tel.: 06-30/6975-810_____________________________

Energiatakarékos ablakos
és felültöltős automata mo-
sógép, mikró AEG és Sie-
mens porszívó kitűnő álla-
potban eladó. Érd.: 06-
30/405-4552

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

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva el-
adó. Tel.:06 30 5200 466

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_____________________________

Áruellenőr munkakörbe ke-
resünk kollégákat Kékkút te-
lephelyen történő munkavég-
zéshez. Érd.: 06-30/825-2510
e-mail: berikildi@gmail.com_____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  ke-
resi új KONYHAI KISEGÍTŐ,
SZAKÁCS munkatársait. Ha
szép, kulturált környezet-
ben, minőségi, kis kapaci-
tású étteremben, ÉVES, vagy
SZEZONÁLIS ÁLLÁSBAN,
TELJES, vagy RÉSZMUN-
KAIDŐ-ben dolgozna, de nyá-
ron is fontosak a szabadna-
pok, keressen minket! Szer-
ződéses munkaviszony, mun-
kába járási támogatás, teljes
ellátás, munkaruha biztosí-
tása, kiemelt bérezés meg-
egyezés szerint, plusz for-
galom utáni jutalék. Első-
sorban környékbeliek je-
lentkezését várjuk: e-mail: 
kovirag@kovirag.com, 
tel: 06-20/929-0939_____________________________

Balatonedericsi óvoda kony-
hájába szakácsot keresünk.
Érd.: 06-20/584-1626

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Erdő eladó! 83,9 hektár kiváló
minőségű,vágásérett, nagy-
részben csertölgy, tölgy erdő
gazdálkodó birtokosságtól el-
adó. Azonnal nagy mennyi-
ség, (1500-2500 m3) kiter-
melhető. A következő 2 évben
ütemterv alapján nagyrésze
vágásérett, kitermelhető! 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_____________________________

Badacsonyörsi hegyen 1420
m2 balatoni panorámás terü-
let 60 m2-es lakóházzal, víz-
zel, villannyal eladó. Ár: 45,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a központhoz kö-
zel 105 m2-es minőségi
anyagokból igényesen, tel-
jesen újjáépített, új, 2 háló
+ nappalis-konyha-étke-
zős, korszerű családi ház,
beépített, felszerelt kony-
hával 323 m2-es telken el-
adó. Ár: 69,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Új építésű családi ház! Fel-
sőpáhokon Hévízre panorá-
más, 143 m2-es, AA+ ener-
giahatékony, a legkorszerűbb
SIP paneles technológiával
épült családi ház (3 hálós +
nappalis) 775 m2 telken dup-
la garázzsal, nagy terasszal,
jacuzzival, sok extrával fel-
szerelve eladó. Napelemes
wifi okos fűtés, elektromos
autó gyorstöltő, beépített
konyha gépekkel, házimozi
stb... Ár: 119 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Káptalantótiban csendes ut-
cában 100 m2-es, egyedi
gázfűtéses (+ vegyestüzelé-
sű + kandallós) összkom-
fortos, jó állapotú családi
ház, garázzsal, nyári kony-
hával, 80 m2 gazdasági épü-
lettel, 915 m2 rendezett kert-
tel, kúttal eladó. Ár: 64,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Keszthelyen, központhoz kö-
zel, a Kossuth utcában jó ál-
lapotú, azonnal költözhető 44
m2-es kis családi ház 126
m2-es önálló telekkel eladó.
Ár: 43,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Badacsonytördemicen 7723
m2-es belterületi, üdülőöve-
zeti telek 15%-os beépíthe-
tőséggel eladó. Kialakítható 7
db önálló, 900-1000 m2-es
telek! Ár: 65 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820

Tapolcán az Y-ban 1.emele-
ti, 57 m2-es (+6 m2 erkély
+tároló) 2 szobás, déli fek-
vésű lakás nagyon kis rezsi-
vel eladó. Ár: 23,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

Tapolca belvárosában 3.
emeleti 39 m2-es bútorozat-
lan lakás 1 fő részére kiadó
55.000 Ft/hó. 
carpe-diem1234@gmx.de_____________________________

Kiadó Tapolcán külön bejá-
ratú bútorozott összkomfortos
50 m2-es lakás. Érd.: 06-
30/321-4149

Tapolcán garázs kiadó. Tel.:
06-30/232-4250

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

Garázs eladó Tapolcán, a
Halápi úton. Ir.ár: 3.900.000
Ft – alkuképes. Érd.: 06-
70/503-3541

Zalahaláp központjában 39
m2-es, 3 helyiségből álló üz-
lethelyiség, önálló épület, el-
adó. Ár: 4,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820

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_____________________________

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Du-
guláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Veze-
tékek 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_____________________________

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, al-
vázak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. 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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés és
házlábazat tisztítása magas-
nyomású mosóval Tapolcán
és környékén. Varga Zoltán
06-70/224-1687_____________________________

_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

_____________________________

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

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_____________________________

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 _____________________________

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_____________________________

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

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_____________________________

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 
kialakítások, EON regisztrá-
ció. Elektron Villanyszerelés 
elektronvillanyszereles@ 
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di 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, betonozás,
kerítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 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_____________________________

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

Síremlékek, térkövek, lába-
zatok tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást, zöld
területek gondozását, méter-
fa kuglizását vállalom. Takács
Attila Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

Fakivágás, gallyazás, ágda-
rálás, sövényvágás, tuják for-
mázása, fűkaszálás, fűnyírás.
Számlaképes, megbízható
munka. Területrendezés- Kiss
Bence e.v. +36-70/330-4272_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése,
wc-wc tartály javítás, csa-
pok-csaptelepek cseréje.
Munkavállalás csak magán-
személyeknek. Mobil: +36-
30/309-6773 Email: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Villanyszerelés. Épületvilla-
mosság szerelés, felújítás,
bővítés, átalakítás. Kapcso-
lók, lámpák, dugaszolóaljza-
tok, cseréjét vállalom. Vil-
lanybojler javítás, vízkőtele-
nítés. Magánszemélyeknek
kedvező áron garanciával.
Tel.: +36-70/771-3013, ema-
il: kaszielektro@gmail.com

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

Átmenetileg felszabaduló ka-
pacitásunknak alkalmi mun-
kát keresünk Káli-medencé-
ben és környékén. Szüretelés,
kertkarbantartás, terepren-
dezés, markolás. Borászati
pincemunkák, címkézés, cso-
magolás, takarítás, stb. Káli
Borház Kft. Tel.: 06-30/300-
4019_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

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

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_____________________________

Minőségi termőföld, vala-
mint homok (nem vakolásra
való) eladó Tapolcán, helyszíni
felrakással vagy kiszállítással
is kérhető. Érd.: 06-70/886-
68-08_____________________________
Eladó Fiat Puntó 2 téli kere-
kek 165/70x14, 4 db 20.000
Ft-ért, Orion mobilklíma, 2,3
kW-os, kiváló állapotban
42.000 Ft-ért, fekvenyomó-
pad gyári, rúddal 20.000 Ft-
ért. Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

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

Megunt, kinőtt, Lego játékot
vásárolok reális áron. Érd.:
06-30/397-7912_____________________________

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. Ábrahámhe-
gyen eladó. Tel.: 06-20/326-
2603_____________________________
Csobánc-hegyi olaszrizling
bor eladó (700 l). Érd.: 06-
30/912-6015_____________________________

Búza és zab (takarmány),
valamint kíváló minőségű lu-
cerna-, széna- és zabszalma
bála eladó! Tel.: 06-30/900-
27-11_____________________________
Simson motorokat vásárol-
nék, minden típust, üzem-
képtelent és alkatrészeket.
Puch, Javát és egyéb régi
motorokat. Tel.: 06-30/769-
2447_____________________________
Étkezési burgonya eladó Ta-
polcán a Halápi út 25-ben.
Tel.: 06-20/918-0148

VEGYES oöl

JÁRMŰ

Fűnyírótraktorok, benzinmo-
toros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágókör-
fűrész átfordítható asztallal,
légkompresszorok 4 L-től 100
L-ig különböző teljesítménnyel
ipari kivitelben is, benzinmo-
toros és elektromos gyep-
szellőztetők, fúróvésőkalapá-
csok, kétkezes vésőkalapács-
bontókalapács 220V-os új, üt-
vefúró, fúrógép, profi akkus fú-
rók, felsőmarók, kis- és nagyf-
lexek, szalag-, rezgő- és ek-
center csiszolók, asztali kettős
és vizes köszörűk, dekopírfű-
részek, felsőgerendás vizes
csempevágók, állítható cső-
menetvágó, levegős szerszá-
mok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcske-
verők, hidraulikus tápegység
300 bar/380V, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti
gépek szervizelése. Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzi-
nés dízelmotoros aggregáto-
rok, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús
hintafűrészek, Elektra Beckum
profi CO hegesztő, Bosch –
ELU orrfűrészek 220 V, elekt-
romos kapálógépek, precíziós
szalagfűrész új 220V átmérő
250 mm, hómarók, vizesvágók
200-350 mm, benzinmotoros
sterimó, Wacker döngölőbéka,
kombinált gyalugépek 205-
260 mm-es új, egyengető
gyalugép 200 mm-es, inver-
teres 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. Hibás
vagy használaton kívüli profi
kisgépét beszámítom! Tel.:
06-30/457-7200, 06-87/701-
018_____________________________
Eladó idei évi búza zsákolva,
15.000 Ft/q. Szállításban nem
tudok segíteni. Érd.: Kóczián
Gábor, Zalahaláp 06-30/326-
0117_____________________________
Vennék 1000 liter körüli mű-
anyag víztartályt. Tel.: 06-
20/347-1276_____________________________

Vásárolnék disznóbontó asz-
talt, nagy edényeket, vájlin-
gokat, véndőket, fazekakat,
horganyzott kádat kicsit-na-
gyot, sparhelteket és egyéb
régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Régi dupla faágy, 180x200
cm, kék, állítható sodronnyal,
jó minőségi matracokkal, jel-
képes árért elvihető. Mobil:
06-30/981-5131_____________________________

Keresek Tapolca 20-25 km-es
körzetében falusi udvart, por-
tát, ahol lakókocsimat biz-
tonságban leállíthatom. Ha-
vonta fizetek, forintban, vagy
euróban. Tel.: 06-30/785-3824

Szigligeti Napközi Otthonos
Óvoda konyhai kisegítő mun-
kakörben állást hirdet. Az ál-
láslehetőségről bővebb in-
formációt Szigliget település
honlapján, illetve a 0670/315-
2418-as telefonszámon sze-
rezhet_____________________________

A Káli-medence Idősek Ott-
hona (8282, Mindszentkálla,
Rákóczi u.16.) szakképzett-
séggel  (eü. vagy szociális
gondozó és ápoló) rendelkező
munkatársat vár szeretettel,
nagyszerű csapatába. Bér
Kjt.szerint,  szociális ágazati
pótlék, munkahelyi pótlék és
műszakpótlék. Személygép-
kocsi előny, útiköltséget térí-
tünk. 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
hosszú távra megbízható,
gyakorlott munkaerőt, 1 ha
kordonos szőlőbe a Bada-
csonyi hegy északi oldalára
(Nemesgulács-Köbölkút).
Érd.: 06-20/922-0168_____________________________

Családi ház takarításához he-
tenként egyszeri alkalomra
megbízható, szorgalmas, nem
dohányzó 30-50 közötti hölgyet
keresek. Tel.: 06-87/414-436_____________________________

Szigligeti éves üzemelésű
Bakos Vendéglő és Grill-
kert keres kreatív szakmá-
jára is igényes szakácsot,
főzőasszonyt, konyhai ki-
segítőt, pultos-felszolgálót
– akár részmunkaidőben is
esti órákba takarítónőt –,
gasztronómiát szerető kez-
dők beiskolázását előse-
gítjük. T.: 06-30/9945-040_____________________________

Segédmunkást felveszünk
építőipari munkára! Elérhető
havi nettó bér 286.000 Ft
(22 munkanap)+100 %-os
bejárási költségtérítés. Profi
kőművest, betanított kőmű-
vest és festőt felveszünk éves
állásra, hosszútávra. Profi kő-
műves és festő elérhető havi
nettó bér 583.000 Ft (22
munkanap) +100 %-os bejá-
rási költségtérítés, betanított
kőműves havi nettó bér
374.000 Ft (22 munkanap) +
100 %-os bejárási költségté-
rítés. Feltétel: józan élet és „B”
kategóriás jogosítvány. Ér-
deklődni: 06-30/432-7387_____________________________

Pizza sütő munkalehetőség
rád vár, egész éves foglalkoz-
tatással, azonnali vagy szep-
temberi kezdéssel. Ha van
kedved egy hangulatos mun-
kához egy hangulatos helyen,
de nincs gyakorlatod akkor is
jelentkezz bátran. A betanítást
vállaljuk. Garantáljuk, hogy
télen sem fogsz fázni. Érd.: La
Pergola Pizzéria, 8300 Tapolca,
Árpád u. 1. 06-30/9275-766_____________________________

Tapolcai idősek otthonába
talpraesett, számlaképes
karbantartót keresünk heti
1-2 alkalomra. Tel.: 06-
70/222-6288

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „C” kategó-
riás jogosítvánnyal rendel-
kező munkatársat keres ta-
polcai 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_____________________________

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

Dolgozzon otthonról! Figurák
összeállítása, csomagolások,
egyebek elérhetőségei  érd:
www.audiopresshungary.ol-
dalunk.hu (ügyfélszolgálat:
06-20/910-4517)_____________________________

Tapolcai hivatali intézmény-
be HELYETTES/BEUGRÓS ta-
karítónőt keresek, azonnali
kezdéssel. Munkaidő: 06:00-
14:00 és 16:00-20:00 (mun-
kanapokon). Fizetés: nettó
1200 Ft/óra. Büntetlen előé-
let alapfeltétel. Érd.: +36-
30/858-67-35_____________________________

Építőipari Kft. segédmunkás
kollégát keres bejelentett 8
órás munkarendben. Éves
szabadság, munkaruha biz-
tosított. Munkabér meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-
30/455-9006, 06-30/224-
2450_____________________________
Nemesvitai kertészetbe, be-
tanított munkára női mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-
30/424-7094_____________________________

Szakképzett szakácsot, fel-
szolgálót és ételfutárt felve-
szünk, Jelentkezés szemé-
lyesen a Kolibri Ételbárban,
Tapolcán._____________________________

Kertépítéshez férfi munkae-
rőt keresünk. Építőipari szak-
tudás előnyt jelent. Tel.: 06-
70/7789-456_____________________________

Tapolcán a Peppino Pizzériá-
ba munkájára igényes sza-
kácsot és konyhai kisegítőt
éves állásra felveszünk. Tel.:
06-30/9592-106

Természetgyógyász, Egész-
ségügy tanfolyam indul szep-
temberben. Szakok: Kinezio-
logia, Gyermekkineziológia
kineziológusoknak, Akup-
resszúra, Fülakupunktúrás
addiktológia, Fitoterápia.
Egyéb képzések: Tibeti hang-
tál, Metamorf masszázs,
Bach virágterápia, Szimbó-
lumterápia, Plejádi, AFT. Ér-
deklődni: 20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@mariannastu-
dio.hu_____________________________

Felsőtagozatosoknak ma-
tematika korrepetálást válla-
lok Tapolcán. Tel.: 06-20/993-
5205

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

KÖZLEMÉNY
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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

(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.
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PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

06-30/492-6203
Révfülöp: 06-20/588-7569
Sümeg: 06-70/208-3375
Tapolca: 06-20/294-7775

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

A TIAC Városi Sportegyesület
a Labdarúgó Szakosztály

működtetéséhez keres folyamatosan
bővülő edzői csapatába

utánpótlás edzőt, valamint szertárost.

Jelentkezéseket várjuk:
Dobján Krisztiánnál

06-70/415-4806, kdobjan@gmail.com

FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ

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

KUKAMATRICA
KÉSZÍTÉS!

kft.nyomda

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

Bővebb információ:

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
Sümegen 1 szobás, konyhás,
fürdőszobás, közepes állapo-
tú, 36,5 m2 lakóterületű csa-
ládi ház eladó. Ir.ár: 12,2 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 1
egész + 2 félszoba, konyha,
étkező, fürdőszoba helyisé-
gekből álló, jó állapotú hétvégi
ház zártkerti művelésből ki-
vont telekkel eladó. Ir.ár: 27
mFt T.: 06-20/915-6635
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
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_____________________________

Hegymagason a Szent
György utcában építési telek
eladó, építési engedéllyel vagy
anélkül. Tel.: 06-20/296-1327_____________________________

Gyulakesziben, csendes ut-
cában 120 m2-es, egyedi
gázfűtéses + vegyes tüzelé-
sű, összkomfortos, jó álla-
potú családi ház, garázzsal,
kazánházzal, az udvarban lak-
ható 35 m2-es kis házzal,
alatta pincével, kerttel, kúttal
eladó. Tel.: 06-30/661-3271_____________________________

Eladó Lesencefalu pinceso-
ron található 5.400 m2-es,
balatoni panorámás ingat-
lan, amely kellő nyugalmat,
pihenést biztosíthat új tulaj-
donosa részére. Ár: 31,9 mFt.
Érd.: +36-70/426-3202_____________________________

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  

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tapolcán eladó sötétzöld tü-
körbársony kanapé, gyerek-
hinta és gyerekruhák 6 éves
korig. Tel.: 06-30/504-1660_____________________________

Háztartási gázpalackot ven-
nék 11,5 kg-osat. Tel.: 06-
70/744-0672_____________________________

Minőségi badacsonyi olasz-
rizling bor termelőtől eladó.
Tel.: 06-30/6975-810_____________________________

Energiatakarékos ablakos
és felültöltős automata mo-
sógép, mikró AEG és Sie-
mens porszívó kitűnő álla-
potban eladó. Érd.: 06-
30/405-4552

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

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva el-
adó. Tel.:06 30 5200 466

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_____________________________

Áruellenőr munkakörbe ke-
resünk kollégákat Kékkút te-
lephelyen történő munkavég-
zéshez. Érd.: 06-30/825-2510
e-mail: berikildi@gmail.com_____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  ke-
resi új KONYHAI KISEGÍTŐ,
SZAKÁCS munkatársait. Ha
szép, kulturált környezet-
ben, minőségi, kis kapaci-
tású étteremben, ÉVES, vagy
SZEZONÁLIS ÁLLÁSBAN,
TELJES, vagy RÉSZMUN-
KAIDŐ-ben dolgozna, de nyá-
ron is fontosak a szabadna-
pok, keressen minket! Szer-
ződéses munkaviszony, mun-
kába járási támogatás, teljes
ellátás, munkaruha biztosí-
tása, kiemelt bérezés meg-
egyezés szerint, plusz for-
galom utáni jutalék. Első-
sorban környékbeliek je-
lentkezését várjuk: e-mail: 
kovirag@kovirag.com, 
tel: 06-20/929-0939_____________________________

Balatonedericsi óvoda kony-
hájába szakácsot keresünk.
Érd.: 06-20/584-1626

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

Erdő eladó! 83,9 hektár kiváló
minőségű,vágásérett, nagy-
részben csertölgy, tölgy erdő
gazdálkodó birtokosságtól el-
adó. Azonnal nagy mennyi-
ség, (1500-2500 m3) kiter-
melhető. A következő 2 évben
ütemterv alapján nagyrésze
vágásérett, kitermelhető! 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_____________________________

Badacsonyörsi hegyen 1420
m2 balatoni panorámás terü-
let 60 m2-es lakóházzal, víz-
zel, villannyal eladó. Ár: 45,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a központhoz kö-
zel 105 m2-es minőségi
anyagokból igényesen, tel-
jesen újjáépített, új, 2 háló
+ nappalis-konyha-étke-
zős, korszerű családi ház,
beépített, felszerelt kony-
hával 323 m2-es telken el-
adó. Ár: 69,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Új építésű családi ház! Fel-
sőpáhokon Hévízre panorá-
más, 143 m2-es, AA+ ener-
giahatékony, a legkorszerűbb
SIP paneles technológiával
épült családi ház (3 hálós +
nappalis) 775 m2 telken dup-
la garázzsal, nagy terasszal,
jacuzzival, sok extrával fel-
szerelve eladó. Napelemes
wifi okos fűtés, elektromos
autó gyorstöltő, beépített
konyha gépekkel, házimozi
stb... Ár: 119 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Káptalantótiban csendes ut-
cában 100 m2-es, egyedi
gázfűtéses (+ vegyestüzelé-
sű + kandallós) összkom-
fortos, jó állapotú családi
ház, garázzsal, nyári kony-
hával, 80 m2 gazdasági épü-
lettel, 915 m2 rendezett kert-
tel, kúttal eladó. Ár: 64,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Keszthelyen, központhoz kö-
zel, a Kossuth utcában jó ál-
lapotú, azonnal költözhető 44
m2-es kis családi ház 126
m2-es önálló telekkel eladó.
Ár: 43,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Badacsonytördemicen 7723
m2-es belterületi, üdülőöve-
zeti telek 15%-os beépíthe-
tőséggel eladó. Kialakítható 7
db önálló, 900-1000 m2-es
telek! Ár: 65 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820

Tapolcán az Y-ban 1.emele-
ti, 57 m2-es (+6 m2 erkély
+tároló) 2 szobás, déli fek-
vésű lakás nagyon kis rezsi-
vel eladó. Ár: 23,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

Tapolca belvárosában 3.
emeleti 39 m2-es bútorozat-
lan lakás 1 fő részére kiadó
55.000 Ft/hó. 
carpe-diem1234@gmx.de_____________________________

Kiadó Tapolcán külön bejá-
ratú bútorozott összkomfortos
50 m2-es lakás. Érd.: 06-
30/321-4149

Tapolcán garázs kiadó. Tel.:
06-30/232-4250

LAKÁS

KIADÓ

GARÁZS

Garázs eladó Tapolcán, a
Halápi úton. Ir.ár: 3.900.000
Ft – alkuképes. Érd.: 06-
70/503-3541

Zalahaláp központjában 39
m2-es, 3 helyiségből álló üz-
lethelyiség, önálló épület, el-
adó. Ár: 4,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820

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_____________________________

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Du-
guláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés,
javítás és csõtörések
mûszeres bemérése. Veze-
tékek 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_____________________________

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, al-
vázak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. 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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés és
házlábazat tisztítása magas-
nyomású mosóval Tapolcán
és környékén. Varga Zoltán
06-70/224-1687_____________________________

_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

_____________________________

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

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_____________________________

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 _____________________________

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_____________________________

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

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_____________________________

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 
kialakítások, EON regisztrá-
ció. Elektron Villanyszerelés 
elektronvillanyszereles@ 
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di 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, betonozás,
kerítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 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_____________________________

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

Síremlékek, térkövek, lába-
zatok tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást, zöld
területek gondozását, méter-
fa kuglizását vállalom. Takács
Attila Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

Fakivágás, gallyazás, ágda-
rálás, sövényvágás, tuják for-
mázása, fűkaszálás, fűnyírás.
Számlaképes, megbízható
munka. Területrendezés- Kiss
Bence e.v. +36-70/330-4272_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése,
wc-wc tartály javítás, csa-
pok-csaptelepek cseréje.
Munkavállalás csak magán-
személyeknek. Mobil: +36-
30/309-6773 Email: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Villanyszerelés. Épületvilla-
mosság szerelés, felújítás,
bővítés, átalakítás. Kapcso-
lók, lámpák, dugaszolóaljza-
tok, cseréjét vállalom. Vil-
lanybojler javítás, vízkőtele-
nítés. Magánszemélyeknek
kedvező áron garanciával.
Tel.: +36-70/771-3013, ema-
il: kaszielektro@gmail.com

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

Átmenetileg felszabaduló ka-
pacitásunknak alkalmi mun-
kát keresünk Káli-medencé-
ben és környékén. Szüretelés,
kertkarbantartás, terepren-
dezés, markolás. Borászati
pincemunkák, címkézés, cso-
magolás, takarítás, stb. Káli
Borház Kft. Tel.: 06-30/300-
4019_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

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

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_____________________________

Minőségi termőföld, vala-
mint homok (nem vakolásra
való) eladó Tapolcán, helyszíni
felrakással vagy kiszállítással
is kérhető. Érd.: 06-70/886-
68-08_____________________________
Eladó Fiat Puntó 2 téli kere-
kek 165/70x14, 4 db 20.000
Ft-ért, Orion mobilklíma, 2,3
kW-os, kiváló állapotban
42.000 Ft-ért, fekvenyomó-
pad gyári, rúddal 20.000 Ft-
ért. Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

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

Megunt, kinőtt, Lego játékot
vásárolok reális áron. Érd.:
06-30/397-7912_____________________________

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. Ábrahámhe-
gyen eladó. Tel.: 06-20/326-
2603_____________________________
Csobánc-hegyi olaszrizling
bor eladó (700 l). Érd.: 06-
30/912-6015_____________________________

Búza és zab (takarmány),
valamint kíváló minőségű lu-
cerna-, széna- és zabszalma
bála eladó! Tel.: 06-30/900-
27-11_____________________________
Simson motorokat vásárol-
nék, minden típust, üzem-
képtelent és alkatrészeket.
Puch, Javát és egyéb régi
motorokat. Tel.: 06-30/769-
2447_____________________________
Étkezési burgonya eladó Ta-
polcán a Halápi út 25-ben.
Tel.: 06-20/918-0148

VEGYES oöl

JÁRMŰ

Fűnyírótraktorok, benzinmo-
toros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágókör-
fűrész átfordítható asztallal,
légkompresszorok 4 L-től 100
L-ig különböző teljesítménnyel
ipari kivitelben is, benzinmo-
toros és elektromos gyep-
szellőztetők, fúróvésőkalapá-
csok, kétkezes vésőkalapács-
bontókalapács 220V-os új, üt-
vefúró, fúrógép, profi akkus fú-
rók, felsőmarók, kis- és nagyf-
lexek, szalag-, rezgő- és ek-
center csiszolók, asztali kettős
és vizes köszörűk, dekopírfű-
részek, felsőgerendás vizes
csempevágók, állítható cső-
menetvágó, levegős szerszá-
mok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcske-
verők, hidraulikus tápegység
300 bar/380V, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti
gépek szervizelése. Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzi-
nés dízelmotoros aggregáto-
rok, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús
hintafűrészek, Elektra Beckum
profi CO hegesztő, Bosch –
ELU orrfűrészek 220 V, elekt-
romos kapálógépek, precíziós
szalagfűrész új 220V átmérő
250 mm, hómarók, vizesvágók
200-350 mm, benzinmotoros
sterimó, Wacker döngölőbéka,
kombinált gyalugépek 205-
260 mm-es új, egyengető
gyalugép 200 mm-es, inver-
teres 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. Hibás
vagy használaton kívüli profi
kisgépét beszámítom! Tel.:
06-30/457-7200, 06-87/701-
018_____________________________
Eladó idei évi búza zsákolva,
15.000 Ft/q. Szállításban nem
tudok segíteni. Érd.: Kóczián
Gábor, Zalahaláp 06-30/326-
0117_____________________________
Vennék 1000 liter körüli mű-
anyag víztartályt. Tel.: 06-
20/347-1276_____________________________

Vásárolnék disznóbontó asz-
talt, nagy edényeket, vájlin-
gokat, véndőket, fazekakat,
horganyzott kádat kicsit-na-
gyot, sparhelteket és egyéb
régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Régi dupla faágy, 180x200
cm, kék, állítható sodronnyal,
jó minőségi matracokkal, jel-
képes árért elvihető. Mobil:
06-30/981-5131_____________________________

Keresek Tapolca 20-25 km-es
körzetében falusi udvart, por-
tát, ahol lakókocsimat biz-
tonságban leállíthatom. Ha-
vonta fizetek, forintban, vagy
euróban. Tel.: 06-30/785-3824

Szigligeti Napközi Otthonos
Óvoda konyhai kisegítő mun-
kakörben állást hirdet. Az ál-
láslehetőségről bővebb in-
formációt Szigliget település
honlapján, illetve a 0670/315-
2418-as telefonszámon sze-
rezhet_____________________________

A Káli-medence Idősek Ott-
hona (8282, Mindszentkálla,
Rákóczi u.16.) szakképzett-
séggel  (eü. vagy szociális
gondozó és ápoló) rendelkező
munkatársat vár szeretettel,
nagyszerű csapatába. Bér
Kjt.szerint,  szociális ágazati
pótlék, munkahelyi pótlék és
műszakpótlék. Személygép-
kocsi előny, útiköltséget térí-
tünk. 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
hosszú távra megbízható,
gyakorlott munkaerőt, 1 ha
kordonos szőlőbe a Bada-
csonyi hegy északi oldalára
(Nemesgulács-Köbölkút).
Érd.: 06-20/922-0168_____________________________

Családi ház takarításához he-
tenként egyszeri alkalomra
megbízható, szorgalmas, nem
dohányzó 30-50 közötti hölgyet
keresek. Tel.: 06-87/414-436_____________________________

Szigligeti éves üzemelésű
Bakos Vendéglő és Grill-
kert keres kreatív szakmá-
jára is igényes szakácsot,
főzőasszonyt, konyhai ki-
segítőt, pultos-felszolgálót
– akár részmunkaidőben is
esti órákba takarítónőt –,
gasztronómiát szerető kez-
dők beiskolázását előse-
gítjük. T.: 06-30/9945-040_____________________________

Segédmunkást felveszünk
építőipari munkára! Elérhető
havi nettó bér 286.000 Ft
(22 munkanap)+100 %-os
bejárási költségtérítés. Profi
kőművest, betanított kőmű-
vest és festőt felveszünk éves
állásra, hosszútávra. Profi kő-
műves és festő elérhető havi
nettó bér 583.000 Ft (22
munkanap) +100 %-os bejá-
rási költségtérítés, betanított
kőműves havi nettó bér
374.000 Ft (22 munkanap) +
100 %-os bejárási költségté-
rítés. Feltétel: józan élet és „B”
kategóriás jogosítvány. Ér-
deklődni: 06-30/432-7387_____________________________

Pizza sütő munkalehetőség
rád vár, egész éves foglalkoz-
tatással, azonnali vagy szep-
temberi kezdéssel. Ha van
kedved egy hangulatos mun-
kához egy hangulatos helyen,
de nincs gyakorlatod akkor is
jelentkezz bátran. A betanítást
vállaljuk. Garantáljuk, hogy
télen sem fogsz fázni. Érd.: La
Pergola Pizzéria, 8300 Tapolca,
Árpád u. 1. 06-30/9275-766_____________________________

Tapolcai idősek otthonába
talpraesett, számlaképes
karbantartót keresünk heti
1-2 alkalomra. Tel.: 06-
70/222-6288

LC Logistic Kft. nemzetközi
árufuvarozásra „C” kategó-
riás jogosítvánnyal rendel-
kező munkatársat keres ta-
polcai 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_____________________________

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

Dolgozzon otthonról! Figurák
összeállítása, csomagolások,
egyebek elérhetőségei  érd:
www.audiopresshungary.ol-
dalunk.hu (ügyfélszolgálat:
06-20/910-4517)_____________________________

Tapolcai hivatali intézmény-
be HELYETTES/BEUGRÓS ta-
karítónőt keresek, azonnali
kezdéssel. Munkaidő: 06:00-
14:00 és 16:00-20:00 (mun-
kanapokon). Fizetés: nettó
1200 Ft/óra. Büntetlen előé-
let alapfeltétel. Érd.: +36-
30/858-67-35_____________________________

Építőipari Kft. segédmunkás
kollégát keres bejelentett 8
órás munkarendben. Éves
szabadság, munkaruha biz-
tosított. Munkabér meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-
30/455-9006, 06-30/224-
2450_____________________________
Nemesvitai kertészetbe, be-
tanított munkára női mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-
30/424-7094_____________________________

Szakképzett szakácsot, fel-
szolgálót és ételfutárt felve-
szünk, Jelentkezés szemé-
lyesen a Kolibri Ételbárban,
Tapolcán._____________________________

Kertépítéshez férfi munkae-
rőt keresünk. Építőipari szak-
tudás előnyt jelent. Tel.: 06-
70/7789-456_____________________________

Tapolcán a Peppino Pizzériá-
ba munkájára igényes sza-
kácsot és konyhai kisegítőt
éves állásra felveszünk. Tel.:
06-30/9592-106

Természetgyógyász, Egész-
ségügy tanfolyam indul szep-
temberben. Szakok: Kinezio-
logia, Gyermekkineziológia
kineziológusoknak, Akup-
resszúra, Fülakupunktúrás
addiktológia, Fitoterápia.
Egyéb képzések: Tibeti hang-
tál, Metamorf masszázs,
Bach virágterápia, Szimbó-
lumterápia, Plejádi, AFT. Ér-
deklődni: 20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@mariannastu-
dio.hu_____________________________

Felsőtagozatosoknak ma-
tematika korrepetálást válla-
lok Tapolcán. Tel.: 06-20/993-
5205

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
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ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

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

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

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

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.

Jelentkezz még ma!
06-20/9292-430, 88/400-453

Veszprém és Veszprém környéki munkalehetőségek

Élelmiszeripari munkakörök Veszprémben
és Nemesvámoson

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

élelmiszer csomagoló – 265.000 Ft/hó,
édesipari termékgyártó – 276.000 Ft/hó,

drazsérozó, fényező, konyhai dolgozó – 313.000 Ft/hó,
csomagolási gépvezető – 328.000 Ft/hó,

targoncavezető – 320.000 Ft/hó,
gépoperátor – 330.000 Ft/hó

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

Jelentkezéseket a gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen
várjuk. Kérdés esetén a 87/512-113 telefonszámon hívható.

Tapolcai székhelyünkre, megszakítás nélküli munkarendbe
keresünk

.
Ásványgyapotot gyártunk és tesszük ezt 1907 óta.

Talán már találkoztál is velünk a házad szigetelésénél, vagy láttad
termékünket nagyobb társasházak, panelek utólagos szigetelési
munkálatai során.

- a sor folyamatos üzemeltetése, a működés felügyelete
a biztonsági előírások szerint, az elakadások kezelői szintű
elhárítása

- a termékváltások során az automata és félautomata átállási
feladatok végrehajtása

- anyagmozgatást végző robotok kezelése, állítása
- problémamegoldásban való aktív részvétel

- megszakítás nélküli munkarend vállalása
- középfokú (elektronikai/elektrotechnikai vagy informatikai)

végzettség
- termelőüzemi tapasztalat
- független, önálló munkavégzés, magabiztosság
- csapatmunkára való készség

• stabil, dán hátterű globális vállalat
• határozatlan idejű munkaviszony
• versenyképes jövedelem
• havi ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás
• munka- és védőruházat biztosítása és tisztíttatása
• bejárás támogatása (Tapolcán kívülről)

GÉPKEZELŐT
automata gyártósor üzemeltetésére
Kik vagyunk?

Főbb feladatok:

Amit kérünk:

Amit kínálunk:

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!

Raposkán
kettő darab,

önkormányzati
tulajdonú

közművesített
építési telek eladó.

A telkekről
a részletes

információk
a www.raposka.hu

honlapon
megtekinthetők.

Bock Hungária Kft. (Nemesvámos)
folyamatosan fejlődő műanyag-

fröccsöntő üzemegységébe
keresünk megbízható, motivált

munkaerőt:

• Operátor (fröccsöntőgép-kezelő)

• Szerszámfelrakó

• Raktáros-anyagmozgató

munkakörben.

Bővebb felvilágosítást a 06 70 520 7410-es telefonszámon tudunk nyújtani.

Miért előnyös minket választani:
• Szívesen megtanítjuk a műanyagfröccs-

öntést, mint szakmát ha ügyes és nyitott
vagy!

• Fejlődési lehetőség, támogató csapat vár
céljaid eléréséhez.

• Stabil munkahelyet, kiemelt kereseti lehe-
tőséget nyújtunk.

• Éjszakai műszakpótlék nálunk 70% (mun-
katörvénye szerint 30% előír t minimum
érték)

• Teljesítmény és jelenléti prémium már
próbaidő alatt jár!

• Veszprémből, Tapolca irányából közvetlen
járattal rendelkezünk.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.
A Mi világunk az Ön lehetősége. Legyen Ön is a sikeres Bock Hungária Kft. csapatának tagja!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését önéletrajzának
megküldésével az e-mail címre.allas@bockhungaria.huA 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)

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.

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

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

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS

BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

Kovács Ágnes Gyöngyvér

Tapolca, Deák F. u. 9-11. (a Borudvar bejáratánál balra az emeleten, Katedra mellett).
Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12 • www.graciakozmetika.com

HIFU specialista, anti-Aging specialista, mesterkozmetikus, okleveles sminktetováló, hyamátrix szakértő
+36-30/318-1984

Pattanásos, Aknés, Rosaceás,
Májfoltos, Ráncos a bőröd?
A megoldás nálam van!
Image scinkare peeling kezelések,

amik a biztos célba éréshez vezetnek!
Ne kísérletezz tovább mással!

Szabadságon leszek: 2022. szeptember 1-4-ig és 10-17-ig.
Ebben az időpontban nem tudtok bejelentkezni!

Megértéseteket köszönöm!

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 08. 25 - 2022. 09. 07.

Sertéslapocka
Sertés csontnélküli karaj
Sertés hátsó csülök

Pápai lecsókolbász
Pápai extra sonka (gépsonka)
Pápai nyelves disznósajt
Pápai löncs
Pápai füstölt hátsó csülök

1.790 Ft/kg
2.099 Ft/kg
1.250 Ft/kg

1.590 Ft/kg
3.490 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.690 Ft/kg
1.750 Ft/kg

SZERELD MAGAD!
Szeretnéd motorkerékpárod Magad szerelni?
- nincs megfelelő helyed?
- nincs szerszámod?

- Motoremelőket
- Hidraulikus motorszerelő asztal
- Szerszámkocsi tele kifogástalan állapotú szerszámokkal
- Mindent megkötések nélkül használhatsz

Gyere hozzánk!
Mi biztosítjuk számodra az idális munkaterületet:

A bérleti díj nettó 2.000 Ft/óra. Ezen kívül vállaljuk motorkerék-
párok téli tárolását, riasztóval ellátott, fűtött helyen. Ugyanitt
vállaljuk személy- és kis haszongépjárművek kerekeinek tárolását.
Érdeklődni: +36-30/9899-338 Kálfári József
Cím: Kálfári és Társai Bt. 8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.

ESZTERGÁLYOS MŰHELY
Vállal cégek és magánszemélyek számára mindenféle
esztergályos, marós, fúrós és plazmavágó munkát.

Vállaljuk: Mezőgazdasági és földmunkagépek elkopott
alkatrészeinek felújítását, újra gyártását.

Rakodógép kanalak, gémek vonalba fúrása, perselyezése,
szárzúzó tengelyek javítása, új tengelyek gyártása stb.

Érdeklődni: Kálfári és Társai Bt. 8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.
Tel.: +36-30/9899-337; +36-30/9899-338

KIADÓ
CSARNOK

Kiadó 300 m épületrész
raktárnak vagy műhelynek
autószereléshez szükséges

összes berendezéssel.
3 tonnás ollós küszöb-

emelővel, kézi és
célszerszámokkal.

2

Érdeklődni:
Kálfári és Társai Bt.

8300 Tapolca,
Hegymagasi út 2.

Tel.: +36-30/9899-338

VASVÁRI OPTIKA SÁRKÖZI OPTIKA
8300 Tapolca, Petőfi u. 18.

Tel.: 06-30/632-1569
8300 Tapolca, Deák F. u. 6.

Tel.: 06-30/632-1569

• SZEMÜVEG

- TÁVOLI

- OLVASÓ

- MULTIFOKÁLIS

• KONTAKTLENCSE

• NAPSZEMÜVEG

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

SZOBALÁNY
(egyszerűsített munkaszerződéssel)

(gyakorlattal rendelkező)

MOSODAI SEGÉDMUNKÁS
(egyszerűsített munkaszerződéssel)

Jelentkezés: Bindicsné Cs. Eszter HK vezető
Tel.: +36-70/505-53-34, email:

hk@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

- 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:

Gyakorlott,
összeszokott

szüretelő brigád
szüretelést vállal

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

Keress bátran!
Érd.: 06-70/408-1771

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

Köveskáli Káli Art Inn panziónkba keresünk
munkájára igényes, precíz

SZOBAASSZONYT
REGGELIZTETŐ FELSZOLGÁLÓT

KERTÉSZT
éves állásra 8 órás munkarendben.

Fényképes önéletrajzot bérigény megjelölésével
a kali@kali-art.com e-mail címre várunk.

További információ: +36-30/922-8715

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

ÍRÓASZTALVÁSÁR!

íróasztalok már 8.900 Ft-tól!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők – franciaágyak – nyitható kanapék –

heverők – garnitúrák. Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb. Egészségpénztárra

megvásárolható ágybetétek. Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok. Kiváló minőségű

olasz forgószékek – vezetői fotelok. Irodai és vezetői forgószékek.

Fürdőszobabútorok.

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

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartás: H-P: 8-16, Szo: 9-12

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

SZABADULÓSZOBA
www.exitroomtapolca.hu

Játék, kaland, szórakozás

Tapolca, Fő tér 9.
06-30/403-6690

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk augusztus 29-től szeptember 2-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:

tojásos leves, zöldborsófőzelék sertéspörkölttel

reszelt leves, bolognai spagetti

kakukkfüves tavaszi zöldségleves, csirkepaprikás galuskával

palócleves, mákos guba vaníliaöntettel

kukorica-krémleves, rántott sertésborda currys rizzsel
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