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Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVIII. évf./35.  2022. szeptember 3.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

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 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.hu

UTÁNFUTÓ
BÉRLÉS

Kicsitől a nagyig,
fix és billenőplatós,

4.000-6.000 Ft/24 óra.
IBC tartály értékesítés

1.000-2.000 literig.

Tel.: 06-20/4100-613

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

csak szombati munkavégzésre

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 – 261.000 Ft/hó

operátorokat
keresünk azonnali kezdéssel

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

drazsérozó, fényező – 313.000 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

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?

Nálunk lehetséges!
1,2 vagy 3 műszakban?

Man at Work Kft.

Női és férfi munkavállalók jelentkezését
egyaránt várjuk!

M-K. R. Sz.: 3440/2001;
M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;

A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

06-20/414-3177

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.

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

LEENDŐ ÉS MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK

KÖNYVELŐ IRODÁNK
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,

MIKRO-KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
CIVILSZERVEZETEK KÖNYVELÉSÉT,

PÁLYÁZATOK FIGYELÉSÉT ÉS
MEGÍRÁSÁT VÁLLALJA.

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

FIGYELEM!

GYERMEKEKNEK IS!
AZ ÖN LÁBA EGÉSZSÉGES?

Javasoljuk Önnek, hogy vegyen részt a PODIART
számítógépes talpvizsgálaton, mert számítógép segítségével

állapítjuk meg lábának elváltozásait.

Többszörös nagydíjas magyar termék!
Teljesen egyénre szabott készítés. Megelőzésre is,

hogy ne legyen fájdalmas derék, térdpanasza.
Sarokcsont kinövésre is!

Futóknak, focistáknak, túrázóknak egyedi betét.

ÁNYOSI JUDIT, TAPOLCA, BEJELENTKEZÉS: 06-20/364-0288

EGYEDI TALPBETÉT

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk szeptember 5-től szeptember 9-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:

tojásleves, burgonyafőzelék fasírttal

gombaleves, hentes tokány főtt tésztával

karalábéleves vajas galuskával, ananászos csirkecsíkok rizzsel

babgulyás, diós-lekváros rakott tészta

kelkáposzta-krémleves, rántott borda rizzsel

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.

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

ANTIKHUNTER galéria
Régiség és arany felvásárlás, karórák, zsebórák
Tapolca, szeptember 5. hétfő 10-14 óra között

Tamási Á. Műv. Központ, Kisfaludy S. u. 4.
Arany ékszerek, ezüst tárgyak, festmények, Zsolnay, Herendi

14 k fazonarany:
Törtarany:

14.000 Ft/g-tól 21.000 Ft/g-ig
12.900 Ft/g-tól 17.000 Ft/g-ig

www.antikhunter.hu • Időpont egyeztetés: 06-70-946-0033
HÍVÁSRA HÁZHOZ IS MEGYÜNK!

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

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

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

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

(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

Gyakorlott,
összeszokott

szüretelő brigád
szüretelést vállal

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

Keress bátran!
Érd.: 06-70/408-1771

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

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

OSZTÁLYOZÓ
KEZELŐ

VILLANYSZERELŐ

Tel.: 06-30/369-0002

S.I-terápia
Fájdalommentes japán gerinckezelés
DERÉK és CSÍPŐTÁJÉKI PROBLÉMÁK

KEZELÉSÉRE!
A kezelés lényege, hogy a keresztcsont
és a csípő közötti ízületet (S.I ízület)
kimozgatjuk, feloldjuk a benne
keletkezett feszültséget, ezáltal
csökken, vagy teljesen megszűnik
a fájdalom.
NEM csontkovácsolás,
fájdalommentes, sérv, isiász,
lumbágó esetén is!

- 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:

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.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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

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.

ápoló, szociális gondozó, segédgondozó

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

kft.nyomda
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tapolcai telephelyre
betonpumpára

gépkezelőt keresünk.
Tel.: 06-30/685-6427

Tapolcai telephelyre
betonpumpára

gépkezelőt keresünk.
Tel.: 06-30/685-6427

Tanulni sohasem késő!

Pótbeiratkozás!
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:



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
Ft/db
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0,5 l

906 Ft/l

718 Ft/l

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

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
Tapolcán 1019 m2-es belte-
rületi 25 %-os beépíthetősé-
gű telek eladó. Ir.ár: 11,5
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén kis hétvégi ház pincével,
kb. 100 m2-es telekterülettel
eladó. Ir.ár: 7,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca kertvárosi részén 2
nappali+2 szobás, 2 fürdő-
szobás családi ház eladó.
Ir.ár: 69 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_____________________________

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  _____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:
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Honda fűnyírótraktor mo-
tor 9 LE, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó),tér-
kő porszívó, asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
páraelszívó gép nedves he-
lyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró
lombszívó 75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros, Hon-
da benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, Wacker ben-
zinmotoros aszfalt-betonvá-
gó (vizes), dízel hőlégbefúvó
15-25 KW, kézi parkettázó
fűrész 220V-os új, faeszter-
ga 1000 mm, 2 késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, Ya-
maha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és tégla-
vágó fűrész, hordozható ipa-
ri ventillátor 220 V, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmoto-
ros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V eladó.
Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io
elektromos robogó, Sachs
30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, benzin és dízel ol-
dalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda moto-
ros Bomag lapvibrátorok 75-
100 kg, Vibromax 1300 dízel
lapvibrátor 130 kg, asztali
körfűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újsze-
rű láncfűrészek, Echo egy-
kezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kis-
méretű áramfejlesztők, áll-
ványos vizes köszörű átmé-
rő 300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V 
eladó – és még sok min-
den más, amire önnek szük-
sége lehet, érdeklődjön! Hi-
bás kisgép akkuk javítása
cellacserével! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________

Fahasító gépek álló és fek-
vő 4 – 25 T, dobkasza 60
cm-es önjáró, ipari fémvágó
350 mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos
kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, mini
gáz-oxigénhegesztő, JLO-
Solo -Oleo Mac -Echo háti
permetezők, Maruyama sla-
gos permetező, lombszívó-
fúvó gépek, benzinmotoros
és elektromos sövényvá-
gók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és
melegvizes sterimók, ben-
zinmotoros és elektromos
hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os nor-
mál és bikázós, Fein-Makita
gipszkartoncsavarozók, 16
funkciós faipari barkácsgép,
elektromos újszerű láncfű-
részek, kéthengeres komp-
resszorok, Gardena házi víz-
mű, mobil klíma, 5x2 m-es
kismerülésű vitorlás hajó-
test horgászcsónaknak el-
adó. Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018

Zalahalápon 80 + 40 m2-es,
kétszintes, 4 szobás köny-
nyűszerkezetes, jól szigetelt,
kis rezsijű családi ház, egye-
di gáz, és vegyes tüzelésű fű-
téssel, garázzsal, 786 m2-
es telken 16 db termő gyü-
mölcsfával eladó. Ár: 27,9 M
Ft 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_____________________________

Tapolcán a központhoz kö-
zel 105 m2-es minőségi
anyagokból igényesen, tel-
jesen újjáépített, új,  2 háló
+  nappalis-konyha- étke-
zős, korszerű családi ház, be-
épített, felszerelt konyhával
323 m2-es telken eladó. Ár:
69,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________

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

Tapolcán, a Honvéd utcá-
ban eladó egy 2 éve felújított,
összkomfortos, 45,3 m2-es,
1 szobás, 4 lakásos társasházi
földszinti lakás kis udvarral,
pince és padlás tárolókkal, az
udvarban garázzsal. Érd.: 06-
20/949-2266_____________________________

Tapolcán, Tóparton, Batsá-
nyi utcában, frekventált he-
lyen 173 m2-es telken kis
családi ház, melléképüle-
tekkel (fűtés: cserépkályha
és gáz) kiváló rezsi megta-
karítási lehetőséggel eladó.
Ár: 18,9 M Ft, Tel: 06-
30/425-6572_____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos!
Eladó családi házat (eladót
vagy kiadót), lakást (el-
adót vagy kiadót), nyaralót,
gazdasági épületet, rak-
tárt, építési telket, zárt-
kertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg-
és Tapolca környékén, va-
lamint Balaton-felvidéken,
Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Tel.: 
06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda
Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky
u. 5 (Piac térnél) Köszö-
nettel, Bódis Péter_____________________________

Tapolcán családi ház jó szer-
kezeti állapotban eladó. A
ház 2 szoba 2 fürdőszoba,
konyha, kamra és pincéből áll.
A házhoz nagy udvar és ga-
rázs tartozik. Közel a város-
központhoz. Fűtése gázka-
zánnal történik. Ir.ár: 34,9
mFt Érd.: 06-30/471-3857_____________________________

Mindszentkállán 3 szintes
családi ház eladó, amelyben
3 szoba, 2 fürdő, 2 Wc talál-
ható. Fűtés gáz- és vegyes
tüzelésű kazánnal, nyílászárók
műanyagra cserélve, kor-
szerűsítve. Érd.: 06-20/482-
5169

Eladó Tapolca kertváros csen-
des részén, 600 m2 területen,
120 m2 alapterületű, két szin-
tes, jó állapotú családi ház.
Érd.: 06-30/902-2219

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 M FT Tel:
+36 70 376 7820

50 m2-es bútorozott, külön
bejáratú összkomfortos, víz
villany és bojler óra almérő-
vel ellátott lakás max. 2 fő ré-
szére kiadó. Biztos anyagi
háttérrel rendelkezők részére.
Tel.: 06-30/321-4149_____________________________

Kiadó lakást keres Tapolcán
fiatal pár egy egyéves kis-
gyerekkel. Kaució nem aka-
dály, biztos munkahellyel ren-
delkezünk. Előny családi vagy
társasház. Tel.: 06-30/834-
0818

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

Halápi úton lévő, jó állapotú
garázs igényesnek kiadó. Lo-
misok ne hívjanak. Tel.: 06-
31/700-2223

Tapolca, Halápi utca 33.
szám alatt (a volt „CS és L”
Tüzép telephelyén) üzlettér,
raktár, iroda, műhely kiadó,
üzlettér megosztva is. Érd.:
06-30/927-8643_____________________________

Tapolcán, a városközpont-
ban 25 m2-es és 45 m2-es
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-
30/640-2070

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  _____________________________

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/ 262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu
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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, alvázak,
kerítések, falak, pincék, sírkö-
vek, nyílászárók, parasztfödé-
mek stb. tisztítása homokfú-
vással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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_____________________________

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

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_____________________________

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_____________________________

_____________________________

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_____________________________

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

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_____________________________

Síremlékek, térkövek, lába-
zatok tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást,
zöld területek gondozását,
méterfa 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_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron. Csempézést, járólapo-
zást, stb. Érd.: 06-20/938-
8904_____________________________

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

Kőműves és burkolómunká-
kat vállalunk! U.i: cserép-
kályhák, kandallók építése, át-
rakása. Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

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

400 liter minőségi Olaszrizling
Óbor eladó. T.: 06-70/283-1979

JÁRMŰ

VEGYES oöl

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_____________________________

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

Simson motorokat vásárol-
nék, minden típust, üzem-
képtelent és alkatrészeket.
Puch, Javát és egyéb régi
motorokat. Tel.: 06-30/769-
2447_____________________________

Eladó idei évi búza zsákolva,
15.000 Ft/q. Szállításban nem
tudok segíteni. Érd.: Kóczián
Gábor, Zalahaláp 06-30/326-
0117_____________________________

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_____________________________

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

Tapolcán Sebronban 1 éves
tojótyúkok eladók 1000 Ft/db
áron. Tel.: 06-30/557-9438_____________________________

A Szent György-hegy lábá-
nál a raposkai buszmegál-
ló fölött szőlő eladó! Vegy-
szermentes Cserszegi fű-
szeres 10 mázsa, Caber-
net Sauvignon 5 mázsa el-
adó. Érdeklődni: 06-20/978-
3149_____________________________

Étkezési burgonya eladó Ta-
polcán, a Halápi út 25-ben.
Tel.: 06-20/918-0148_____________________________

Borszőlő eladó. 8 q zenit, 10
q olaszrizling, 20 q Pinot Noir.
Tel.: 06-30/967-6690_____________________________

Kékszőlő gyümölcs ízű és
olaszrizling eladó. Érd.: 06-
70/655-3610_____________________________

KOSÁRGÖRBE RAMONÁ-
DOK ELADÓK! Kővágóörsön
erős, újszerű állapotú. Szé-
lességek: 3db 149cm, 2db
154cm,1db 225cm, 4db
262cm, 1db 375cm. Mély-
ség: 40cm Ár: megegyezés
alapján! Tel:06-30-2157059
06-30-9520739

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

Antik népi kerámiát, sző-
nyegeket, régi pénzt, szobro-
kat, zsolnay porcelánt és
egyéb régiségeket vásárol-
nék. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Tojótyúkok 1 évesek 800
Ft/db áron eladók. U.itt. ku-
korica eladó. Érd.: 06-30/227-
7549_____________________________

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

Nagy olasz MP10-es eladó.
Ui.: 5 ha fenyveserdő, 60
éves eladó. Tel.: 06-30/296-
3313

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 munka-
végzéshez. Érd.: 06-30/825-
2510 e-mail: 
berikildi@gmail.com_____________________________

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

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

Tapolcai telephelyre beton-
pumpára gépkezelőt kere-
sünk. Tel.: 06-30/685-6427

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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_____________________________

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 kőműves és festő elér-
hető havi nettó bér 583.000
Ft (22 munkanap) +100 %-os
bejárási költségtérítés, be-
tanított kőműves havi nettó
bér 374.000 Ft (22 munka-
nap) + 100 %-os bejárási
költségtérítés. Feltétel: józan
élet és „B” kategóriás jogo-
sítvány. Érdeklődni: 06-
30/432-7387_____________________________

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._____________________________

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

Ügyvédi iroda irodai asz-
szisztenst keres. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal:
badacsony@t-online.hu,
2022. szeptember 16-ig._____________________________

Badacsonyi borászat keres
azonnali munkakezdéssel bo-
rászunk mellé kollégát, éves
bejelentett állásra. Megke-
resést a 06 30 868 1361-es
számra várjuk._____________________________

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” kategó-
riás jogosítvánnyal rendel-
kező munkaárat keres tapol-
cai telephellyel. Érd.: 06-
70/524-6474, 06-30/516-
4224_____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  ke-
resi új KONYHAI KISEGÍTŐ,
SZAKÁCS munkatársait.
Ha szép, kulturált környe-
zetben, minőségi, kis ka-
pacitású étteremben, ÉVES,
vagy SZEZONÁLIS ÁLLÁS-
BAN,  TELJES, vagy RÉSZ-
MUNKAIDŐ- ben dolgoz-
na,  de nyáron is fontosak
a szabadnapok, keressen
minket! szerződéses mun-
kaviszony, munkába járási
támogatás, teljes ellátás,
munkaruha biztosítása, ki-
emelt bérezés megegyezés
szerint, plusz forgalom utá-
ni jutalék. Elsősorban kör-
nyékbeliek jelentkezését
várjuk: e-mail: kovirag@
kovirag.com, tel: 06-20/929-
0939

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

KONCERT a Csigó Malom-
ban. 2022. szeptember 9.,
péntek 18:00-20:00 Radnóti
Róza ifjú zongoraművész és
zeneszerző előadása a zene
és a film kapcsolatáról, film-
vetítéssel illusztrálva. Az elő-
adást követően zongorakon-
certet hallgathatunk előadá-
sában. A belépés ingyenes de
előzetes regisztrációhoz kö-
tött. Regisztráció: +36 20
534 1333, E-mail: csigoma-
lomalapitvany@gmail.com
Helyszínen: 8286 Gyulakeszi
Kossuth Lajos utca 109. To-
vábbi információ honlapun-
kon: www.csigomalom.com

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_____________________________

Külföldi munkavállalásra fel-
készülés német nyelvi tré-
ninggel, szakmai szókinccsel,
német nyelvtanárnál. Korre-
petálást, nyelvvizsgára fel-
készítést is vállalok Tapol-
cán és online is. Számlaképes
vagyok. Érd.: 06-30/492-7311_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam
kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2022. szeptember 17.
szombat, 8.00 Tapolca, Nyár-
fa utca 3. Irodaház földszint
(Fülöpkert kertészet mellett)
Bejárat az irodaház előtti mur-
vás parkoló felől) Előzetes
jelentkezés szükséges. Tel.:
06-30/709-1959, E-mail: ta-
polcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

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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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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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

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
Tapolcán 1019 m2-es belte-
rületi 25 %-os beépíthetősé-
gű telek eladó. Ir.ár: 11,5
mFt Tel.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén kis hétvégi ház pincével,
kb. 100 m2-es telekterülettel
eladó. Ir.ár: 7,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca kertvárosi részén 2
nappali+2 szobás, 2 fürdő-
szobás családi ház eladó.
Ir.ár: 69 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_____________________________

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  _____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Honda fűnyírótraktor mo-
tor 9 LE, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó),tér-
kő porszívó, asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
páraelszívó gép nedves he-
lyiségekhez elázott falakhoz
220V, benzinmotoros önjáró
lombszívó 75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros, Hon-
da benzinmotoros zagyszi-
vattyú újszerű, Wacker ben-
zinmotoros aszfalt-betonvá-
gó (vizes), dízel hőlégbefúvó
15-25 KW, kézi parkettázó
fűrész 220V-os új, faeszter-
ga 1000 mm, 2 késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, Ya-
maha Mint újszerű robogó,
Bosch kézi ytong- és tégla-
vágó fűrész, hordozható ipa-
ri ventillátor 220 V, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmoto-
ros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V eladó.
Szállítás megoldható! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________

Elektromos kerékpárok, io
elektromos robogó, Sachs
30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, benzin és dízel ol-
dalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, kézi körfűrészek,
oszlopos fúró, Honda moto-
ros Bomag lapvibrátorok 75-
100 kg, Vibromax 1300 dízel
lapvibrátor 130 kg, asztali
körfűrészek 220/380V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újsze-
rű láncfűrészek, Echo egy-
kezes profi motorfűrész, Fein
fémvágó fűrész új, légpuska,
Honda aggregátorok 2-6,5
KW/220V, hordozható kis-
méretű áramfejlesztők, áll-
ványos vizes köszörű átmé-
rő 300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V 
eladó – és még sok min-
den más, amire önnek szük-
sége lehet, érdeklődjön! Hi-
bás kisgép akkuk javítása
cellacserével! Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________

Fahasító gépek álló és fek-
vő 4 – 25 T, dobkasza 60
cm-es önjáró, ipari fémvágó
350 mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos
kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, mini
gáz-oxigénhegesztő, JLO-
Solo -Oleo Mac -Echo háti
permetezők, Maruyama sla-
gos permetező, lombszívó-
fúvó gépek, benzinmotoros
és elektromos sövényvá-
gók, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, hideg- és
melegvizes sterimók, ben-
zinmotoros és elektromos
hordozható vízszivattyúk,
akkutöltők 6-12-24 V-os nor-
mál és bikázós, Fein-Makita
gipszkartoncsavarozók, 16
funkciós faipari barkácsgép,
elektromos újszerű láncfű-
részek, kéthengeres komp-
resszorok, Gardena házi víz-
mű, mobil klíma, 5x2 m-es
kismerülésű vitorlás hajó-
test horgászcsónaknak el-
adó. Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018

Zalahalápon 80 + 40 m2-es,
kétszintes, 4 szobás köny-
nyűszerkezetes, jól szigetelt,
kis rezsijű családi ház, egye-
di gáz, és vegyes tüzelésű fű-
téssel, garázzsal, 786 m2-
es telken 16 db termő gyü-
mölcsfával eladó. Ár: 27,9 M
Ft 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_____________________________

Tapolcán a központhoz kö-
zel 105 m2-es minőségi
anyagokból igényesen, tel-
jesen újjáépített, új,  2 háló
+  nappalis-konyha- étke-
zős, korszerű családi ház, be-
épített, felszerelt konyhával
323 m2-es telken eladó. Ár:
69,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________

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

Tapolcán, a Honvéd utcá-
ban eladó egy 2 éve felújított,
összkomfortos, 45,3 m2-es,
1 szobás, 4 lakásos társasházi
földszinti lakás kis udvarral,
pince és padlás tárolókkal, az
udvarban garázzsal. Érd.: 06-
20/949-2266_____________________________

Tapolcán, Tóparton, Batsá-
nyi utcában, frekventált he-
lyen 173 m2-es telken kis
családi ház, melléképüle-
tekkel (fűtés: cserépkályha
és gáz) kiváló rezsi megta-
karítási lehetőséggel eladó.
Ár: 18,9 M Ft, Tel: 06-
30/425-6572_____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos!
Eladó családi házat (eladót
vagy kiadót), lakást (el-
adót vagy kiadót), nyaralót,
gazdasági épületet, rak-
tárt, építési telket, zárt-
kertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg-
és Tapolca környékén, va-
lamint Balaton-felvidéken,
Káli-medencében, Művé-
szetek Völgyében, Keszt-
hely-Tihany között. Tel.: 
06 70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda
Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky
u. 5 (Piac térnél) Köszö-
nettel, Bódis Péter_____________________________

Tapolcán családi ház jó szer-
kezeti állapotban eladó. A
ház 2 szoba 2 fürdőszoba,
konyha, kamra és pincéből áll.
A házhoz nagy udvar és ga-
rázs tartozik. Közel a város-
központhoz. Fűtése gázka-
zánnal történik. Ir.ár: 34,9
mFt Érd.: 06-30/471-3857_____________________________

Mindszentkállán 3 szintes
családi ház eladó, amelyben
3 szoba, 2 fürdő, 2 Wc talál-
ható. Fűtés gáz- és vegyes
tüzelésű kazánnal, nyílászárók
műanyagra cserélve, kor-
szerűsítve. Érd.: 06-20/482-
5169

Eladó Tapolca kertváros csen-
des részén, 600 m2 területen,
120 m2 alapterületű, két szin-
tes, jó állapotú családi ház.
Érd.: 06-30/902-2219

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 M FT Tel:
+36 70 376 7820

50 m2-es bútorozott, külön
bejáratú összkomfortos, víz
villany és bojler óra almérő-
vel ellátott lakás max. 2 fő ré-
szére kiadó. Biztos anyagi
háttérrel rendelkezők részére.
Tel.: 06-30/321-4149_____________________________

Kiadó lakást keres Tapolcán
fiatal pár egy egyéves kis-
gyerekkel. Kaució nem aka-
dály, biztos munkahellyel ren-
delkezünk. Előny családi vagy
társasház. Tel.: 06-30/834-
0818

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

Halápi úton lévő, jó állapotú
garázs igényesnek kiadó. Lo-
misok ne hívjanak. Tel.: 06-
31/700-2223

Tapolca, Halápi utca 33.
szám alatt (a volt „CS és L”
Tüzép telephelyén) üzlettér,
raktár, iroda, műhely kiadó,
üzlettér megosztva is. Érd.:
06-30/927-8643_____________________________

Tapolcán, a városközpont-
ban 25 m2-es és 45 m2-es
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-
30/640-2070

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  _____________________________

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/ 262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu
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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, alvázak,
kerítések, falak, pincék, sírkö-
vek, nyílászárók, parasztfödé-
mek stb. tisztítása homokfú-
vással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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_____________________________

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

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_____________________________

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_____________________________

_____________________________

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_____________________________

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

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_____________________________

Síremlékek, térkövek, lába-
zatok tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást,
zöld területek gondozását,
méterfa 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_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron. Csempézést, járólapo-
zást, stb. Érd.: 06-20/938-
8904_____________________________

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

Kőműves és burkolómunká-
kat vállalunk! U.i: cserép-
kályhák, kandallók építése, át-
rakása. Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

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

400 liter minőségi Olaszrizling
Óbor eladó. T.: 06-70/283-1979

JÁRMŰ

VEGYES oöl

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_____________________________

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

Simson motorokat vásárol-
nék, minden típust, üzem-
képtelent és alkatrészeket.
Puch, Javát és egyéb régi
motorokat. Tel.: 06-30/769-
2447_____________________________

Eladó idei évi búza zsákolva,
15.000 Ft/q. Szállításban nem
tudok segíteni. Érd.: Kóczián
Gábor, Zalahaláp 06-30/326-
0117_____________________________

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_____________________________

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

Tapolcán Sebronban 1 éves
tojótyúkok eladók 1000 Ft/db
áron. Tel.: 06-30/557-9438_____________________________

A Szent György-hegy lábá-
nál a raposkai buszmegál-
ló fölött szőlő eladó! Vegy-
szermentes Cserszegi fű-
szeres 10 mázsa, Caber-
net Sauvignon 5 mázsa el-
adó. Érdeklődni: 06-20/978-
3149_____________________________

Étkezési burgonya eladó Ta-
polcán, a Halápi út 25-ben.
Tel.: 06-20/918-0148_____________________________

Borszőlő eladó. 8 q zenit, 10
q olaszrizling, 20 q Pinot Noir.
Tel.: 06-30/967-6690_____________________________

Kékszőlő gyümölcs ízű és
olaszrizling eladó. Érd.: 06-
70/655-3610_____________________________

KOSÁRGÖRBE RAMONÁ-
DOK ELADÓK! Kővágóörsön
erős, újszerű állapotú. Szé-
lességek: 3db 149cm, 2db
154cm,1db 225cm, 4db
262cm, 1db 375cm. Mély-
ség: 40cm Ár: megegyezés
alapján! Tel:06-30-2157059
06-30-9520739

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

Antik népi kerámiát, sző-
nyegeket, régi pénzt, szobro-
kat, zsolnay porcelánt és
egyéb régiségeket vásárol-
nék. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Tojótyúkok 1 évesek 800
Ft/db áron eladók. U.itt. ku-
korica eladó. Érd.: 06-30/227-
7549_____________________________

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

Nagy olasz MP10-es eladó.
Ui.: 5 ha fenyveserdő, 60
éves eladó. Tel.: 06-30/296-
3313

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 munka-
végzéshez. Érd.: 06-30/825-
2510 e-mail: 
berikildi@gmail.com_____________________________

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

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

Tapolcai telephelyre beton-
pumpára gépkezelőt kere-
sünk. Tel.: 06-30/685-6427

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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_____________________________

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 kőműves és festő elér-
hető havi nettó bér 583.000
Ft (22 munkanap) +100 %-os
bejárási költségtérítés, be-
tanított kőműves havi nettó
bér 374.000 Ft (22 munka-
nap) + 100 %-os bejárási
költségtérítés. Feltétel: józan
élet és „B” kategóriás jogo-
sítvány. Érdeklődni: 06-
30/432-7387_____________________________

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._____________________________

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

Ügyvédi iroda irodai asz-
szisztenst keres. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal:
badacsony@t-online.hu,
2022. szeptember 16-ig._____________________________

Badacsonyi borászat keres
azonnali munkakezdéssel bo-
rászunk mellé kollégát, éves
bejelentett állásra. Megke-
resést a 06 30 868 1361-es
számra várjuk._____________________________

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” kategó-
riás jogosítvánnyal rendel-
kező munkaárat keres tapol-
cai telephellyel. Érd.: 06-
70/524-6474, 06-30/516-
4224_____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  ke-
resi új KONYHAI KISEGÍTŐ,
SZAKÁCS munkatársait.
Ha szép, kulturált környe-
zetben, minőségi, kis ka-
pacitású étteremben, ÉVES,
vagy SZEZONÁLIS ÁLLÁS-
BAN,  TELJES, vagy RÉSZ-
MUNKAIDŐ- ben dolgoz-
na,  de nyáron is fontosak
a szabadnapok, keressen
minket! szerződéses mun-
kaviszony, munkába járási
támogatás, teljes ellátás,
munkaruha biztosítása, ki-
emelt bérezés megegyezés
szerint, plusz forgalom utá-
ni jutalék. Elsősorban kör-
nyékbeliek jelentkezését
várjuk: e-mail: kovirag@
kovirag.com, tel: 06-20/929-
0939

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

KONCERT a Csigó Malom-
ban. 2022. szeptember 9.,
péntek 18:00-20:00 Radnóti
Róza ifjú zongoraművész és
zeneszerző előadása a zene
és a film kapcsolatáról, film-
vetítéssel illusztrálva. Az elő-
adást követően zongorakon-
certet hallgathatunk előadá-
sában. A belépés ingyenes de
előzetes regisztrációhoz kö-
tött. Regisztráció: +36 20
534 1333, E-mail: csigoma-
lomalapitvany@gmail.com
Helyszínen: 8286 Gyulakeszi
Kossuth Lajos utca 109. To-
vábbi információ honlapun-
kon: www.csigomalom.com

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_____________________________

Külföldi munkavállalásra fel-
készülés német nyelvi tré-
ninggel, szakmai szókinccsel,
német nyelvtanárnál. Korre-
petálást, nyelvvizsgára fel-
készítést is vállalok Tapol-
cán és online is. Számlaképes
vagyok. Érd.: 06-30/492-7311_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam
kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2022. szeptember 17.
szombat, 8.00 Tapolca, Nyár-
fa utca 3. Irodaház földszint
(Fülöpkert kertészet mellett)
Bejárat az irodaház előtti mur-
vás parkoló felől) Előzetes
jelentkezés szükséges. Tel.:
06-30/709-1959, E-mail: ta-
polcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

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

OKTATÁS

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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVIII. évf./35.  2022. szeptember 3.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

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 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.hu

UTÁNFUTÓ
BÉRLÉS

Kicsitől a nagyig,
fix és billenőplatós,

4.000-6.000 Ft/24 óra.
IBC tartály értékesítés

1.000-2.000 literig.

Tel.: 06-20/4100-613

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

csak szombati munkavégzésre

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 – 261.000 Ft/hó

operátorokat
keresünk azonnali kezdéssel

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

drazsérozó, fényező – 313.000 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

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?

Nálunk lehetséges!
1,2 vagy 3 műszakban?

Man at Work Kft.

Női és férfi munkavállalók jelentkezését
egyaránt várjuk!

M-K. R. Sz.: 3440/2001;
M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;

A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

06-20/414-3177

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.

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

LEENDŐ ÉS MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK

KÖNYVELŐ IRODÁNK
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,

MIKRO-KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
CIVILSZERVEZETEK KÖNYVELÉSÉT,

PÁLYÁZATOK FIGYELÉSÉT ÉS
MEGÍRÁSÁT VÁLLALJA.

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

FIGYELEM!

GYERMEKEKNEK IS!
AZ ÖN LÁBA EGÉSZSÉGES?

Javasoljuk Önnek, hogy vegyen részt a PODIART
számítógépes talpvizsgálaton, mert számítógép segítségével

állapítjuk meg lábának elváltozásait.

Többszörös nagydíjas magyar termék!
Teljesen egyénre szabott készítés. Megelőzésre is,

hogy ne legyen fájdalmas derék, térdpanasza.
Sarokcsont kinövésre is!

Futóknak, focistáknak, túrázóknak egyedi betét.

ÁNYOSI JUDIT, TAPOLCA, BEJELENTKEZÉS: 06-20/364-0288

EGYEDI TALPBETÉT

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk szeptember 5-től szeptember 9-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:

tojásleves, burgonyafőzelék fasírttal

gombaleves, hentes tokány főtt tésztával

karalábéleves vajas galuskával, ananászos csirkecsíkok rizzsel

babgulyás, diós-lekváros rakott tészta

kelkáposzta-krémleves, rántott borda rizzsel

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.

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

ANTIKHUNTER galéria
Régiség és arany felvásárlás, karórák, zsebórák
Tapolca, szeptember 5. hétfő 10-14 óra között

Tamási Á. Műv. Központ, Kisfaludy S. u. 4.
Arany ékszerek, ezüst tárgyak, festmények, Zsolnay, Herendi

14 k fazonarany:
Törtarany:

14.000 Ft/g-tól 21.000 Ft/g-ig
12.900 Ft/g-tól 17.000 Ft/g-ig

www.antikhunter.hu • Időpont egyeztetés: 06-70-946-0033
HÍVÁSRA HÁZHOZ IS MEGYÜNK!

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

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

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

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

(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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Gyakorlott,
összeszokott

szüretelő brigád
szüretelést vállal

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

Keress bátran!
Érd.: 06-70/408-1771

A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

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

OSZTÁLYOZÓ
KEZELŐ

VILLANYSZERELŐ

Tel.: 06-30/369-0002

S.I-terápia
Fájdalommentes japán gerinckezelés
DERÉK és CSÍPŐTÁJÉKI PROBLÉMÁK

KEZELÉSÉRE!
A kezelés lényege, hogy a keresztcsont
és a csípő közötti ízületet (S.I ízület)
kimozgatjuk, feloldjuk a benne
keletkezett feszültséget, ezáltal
csökken, vagy teljesen megszűnik
a fájdalom.
NEM csontkovácsolás,
fájdalommentes, sérv, isiász,
lumbágó esetén is!

- 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:

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.

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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

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.

ápoló, szociális gondozó, segédgondozó

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

kft.nyomda
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu

�

�

�

�

KÜLTÉRI MŰANYAG

ÖNTAPADÓ

POSZTER

Ó

TÁBLANYOMTATÁS

MOLINÓ

RIÁSPLAKÁT

�

�

�

�

�

KÜLTÉRI MŰANYAG

ÖNTAPADÓ

POSZTER

Ó

TÁBLANYOMTATÁS

MOLINÓ

RIÁSPLAKÁT

�

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tapolcai telephelyre
betonpumpára

gépkezelőt keresünk.
Tel.: 06-30/685-6427

Tapolcai telephelyre
betonpumpára

gépkezelőt keresünk.
Tel.: 06-30/685-6427

Tanulni sohasem késő!

Pótbeiratkozás!
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:
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