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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

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.

Élelmiszeripari munkakörök Nemesvámoson

Présgép kezelő, műanyagtermék összeszerelő Nemesvámoson

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

édesipari termékgyártó – 276.000 Ft/hó
drazsérozó, fényező – 313.000 Ft/hó

További munkaköreink:
Termelés irányító technikus (vonalvezető) – br. 410.000 Ft/hó

Gépegység kezelő – br. 330.000 Ft/hó
Targoncavezető – br. 320.000 Ft/hó

Anyagmozgató (alapfokú számítógép kezelő ismerettel)
– br. 320.000 Ft/hó

Alapanyag kezelő – br. 335.000 Ft/hó

Autóipari operátor
havi alapbér 280.000 Ft/hó!

3 vagy folyamatos műszakrend
műszakpótlékok: de. 10%, du. 20%, éj 40%, cafeteria,

teljesítményprémium, 13. havi bér, étkezési hozzájárulás,
gyermekek iskolakezdési támogatása, egészségbiztosítás

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

A következő tájékoztató, regisztráció és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ (Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.)

2022. szeptember 12. 14 óra(hétfő)
06-70/514-4897

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?

Nálunk lehetséges!
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

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.

A
z 

ak
ci

ó 
20

22
.0

9.
30

-i
g 

ér
vé

ny
es

.

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

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

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

PINCÉR / FELSZOLGÁLÓ

A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:

MUNKAKÖRBEPINCEMUNKÁS
FELADATOK:

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

• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján

• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

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

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

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

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS

BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

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

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

Vasárnap:

10.30-14.30
09.00-13.00
ZÁRVA

Szept. 9. (péntek):
Szept. 10. (szombat):
Szept. 11. (vasárnap):

10.00-20.00
10.00-20.00
10.00-18.00

HÉTVÉGI NYITVATARTÁS

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 09. 08 - 2022. 09. 21.

Sertés csontnélküli tarja
Sertés csontos császár formázott
Sertés császárvég

Pápai frankfurti virsli
Pápai füstölt főtt tarja
Pápai disznósajt
Pápai füstölt főtt császárszalonna
Pápai olasz felvágott

2.090 Ft/kg
1.790 Ft/kg
1.130 Ft/kg

2.470 Ft/kg
3.490 Ft/kg
1.950 Ft/kg
3.260 Ft/kg
2.190 Ft/kg

Üzletünkben birkahús kapható!
SZÉP-kártyás fizetési lehetőség, minden alszámláról!

Köveskáli Káli Art Inn panziónkba keresünk
munkájára igényes, precíz

SZOBAASSZONYT
FELSZOLGÁLÓT

éves állásra 8 órás munkarendben.
Fényképes önéletrajzot bérigény megjelölésével

a kali@kali-art.com e-mail címre várunk.
További információ: +36-30/922-8715

Nagy és Nagy Kft.
olaszrizling szőlőt

vásárol.

Érdeklődni és
konténert rendelni

a 87/571-014-es
telefonon tudnak,
hétköznapokon

14.30-ig.

Rezsicsökkentés=

NAPELEM
Még elérhető 50%-os

támogatás, és rövidesen
indul a 100%-os pályázat!

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.

Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

- 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

- Középfokú végzettség
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány,
érvényes jogosítvány

- Vezetőüléses targonca (3324),
vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

SZEDD MAGAD AKCIÓ
a lesencetomaji

ALMA!

-ben

Szeptember 17-18-án
(szombat és vasárnap)

9-17 óra között

A kereszteződésekben
ki lesz táblázva

az útvonal.

Télálló almafajtáink:
- Idared
- Rozella
- Luna

FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ
Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk szeptember 12-től szeptember 16-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:

tavaszi zöldségleves, lencsefőzelék fasírozottal

daragaluska-leves, rakott penne

rizsleves, paprikás krumpli

hentesleves, mákos-meggyes palacsinta vaníliaöntettel

paradicsomleves, rántott sertésborda rizzsel

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 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

269
Ft/db

538 Ft/l

598 Ft/l

299
Ft/db

598 Ft/l

299
Ft/db

598 Ft/l

299
Ft/db

598 Ft/l

299
Ft/db

319
Ft/db

379
Ft/db

0,33 l

0,5 l

967 Ft/l

758 Ft/l

ÚJ NYITVATARTÁS
SZEPTEMBER 12-TŐL:

Hétfő-szombat:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00



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:

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!

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.

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

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.

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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598 Ft/l
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758 Ft/l

0,5 l

379
Ft/db

967 Ft/l

0,33 l

319
Ft/db

598 Ft/l

299
Ft/db

NYITVATARTÁS:
H-P: 8.00-17.00, Szo.: 8.00-12.00

KIS KEDVENCEK
BOLTJA

KIS KEDVENCEK
BOLTJA

Tapolca, Petőfi u. 18/4

Tel.: 06-30/3777-079

Hipoallergén és
gluténmentes

száraztápok és
konzervek

kedvező áron
kaphatók!

Hipoallergén és
gluténmentes

száraztápok és
konzervek

kedvező áron
kaphatók!

Keressük!
Neve: Bella

+36-20/352-7185 • +36-20/457-5563

1 éves, szuka, komondor,
chippelt, nyakörvet viselt.

Sebron, Tapolcán
a Tóth tanyáról veszett el

2022.09.04-én.
Ha környezetében tünne fel hasonló kutya, kérem abban az esetben is

keressen meg! Jutalom a megtalálónak vagy nyomravezetőnek!

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Tapolca Városközponti részén jó
állapotú, 2 szobás, földszinti, táv-
fűtéses társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 26 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Csobánc-hegy lábánál ősi, de jó
állapotú, panorámás, szoba, kony-
ha, boltíves pince helyiségekből
álló présház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1019 m2-es belterüle-
ti 25 %-os beépíthetőségű telek
eladó. Ir.ár: 11,5 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
kis hétvégi ház pincével, kb. 100
m2-es telekterülettel eladó. Ir.ár:
7,9 mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

_____________________________

Készpénzes azonnali fizetés-
sel keresek Badacsony 20 km-
es körzetében eladó ingatlant.
Nyaralót, présházat, pincét, er-
dőt, panziót. T.: 06-20/959-6293
Török Tamás_____________________________

Tapolcán, a Honvéd utcában el-
adó egy 2 éve felújított, össz-
komfortos, 45,3 m2-es, 1 szobás,
4 lakásos társasházi földszinti la-
kás kis udvarral, pince és padlás
tárolókkal, az udvarban garázzsal.
Érd.: 06-20/949-2266_____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos! El-
adó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy ki-
adót), nyaralót, gazdasági épü-
letet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek ügyfele-
im részére Sümeg- és Tapolca
környékén, valamint Balaton-
felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek 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 tér-
nél) Köszönettel, Bódis Péter_____________________________

Tapolcán családi ház jó szerkezeti
állapotban eladó. A ház 2 szoba 2
fürdőszoba, konyha, kamra és
pincéből áll. A házhoz nagy udvar
és garázs tartozik. Közel a város-
központhoz. Fűtése gázkazánnal
történik. Ir.ár: 34,9 mFt Érd.: 06-
30/471-3857, 06-20/460-0074_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot
Önnel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Szőlőprés 160 literes, 2 db 220
literes fehérboros hordó, 20-60 li-
terig üvegballonok, motoros per-
metező, kultivátor kistraktorhoz
/szőlőben is jó/, 7.50x16 kerekek,
rönkszállító kocsi kistraktorhoz
eladók. Érd.: 06-20-9941-550 _____________________________

Pincefelszerelés: daráló, prés.,
3 db hordó, 160-120-60 l-e eladó
Szigligeten. Tel.: 06-20/431-0587_____________________________

Szőlő eladó Badacsonytomaj
Czveigelt 2 q, szürkebarát 3 q. Tel.:
06-70/273-1338_____________________________

Kékfrankos Cabernet Savignon
és Muskotály szőlő eladó. Mo-
nostorapáti Tel.: 06-30/823-7626

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolással eladó. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyhakészen,
kiszállítva eladó. T.:06 30 5200 466

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Nyirádra, Monostorapátira, Ki-
sapátira, Taliándörögdre, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen Köl-
csey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Áruellenőr munkakörbe kere-
sünk kollégákat Kékkút telephe-
lyen történő munkavégzéshez.
Érd.: 06-30/825-2510 e-mail: 
berikildi@gmail.com_____________________________

Tapolcán a Peppino Pizzériába
munkájára igényes szakácsot és
konyhai kisegítőt éves állásra
felveszünk. Tel.: 06-30/9592-106_____________________________

Badacsonyi borászat keres azon-
nali munkakezdéssel borászunk
mellé kollégát, éves bejelentett ál-
lásra. Megkeresést a 06 30 868
1361-es számra várjuk._____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufu-
varozásra „C” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező munkatársat ke-
res tapolcai telephellyel. Érd.: 06-
70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkező munkaárat
keres tapolcai telephellyel. Érd.:
06-70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

Építőipari Kft. kőműves illetve se-
gédmunkás kollégát keres bejelen-
tett 8 órás munkarendben. Éves sza-
badság, munkaruha biztosított. Mun-
kabér megegyezés szerint. Érd.:
06-30/455-9006, 06-30/224-2450_____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  kere-
si új KONYHAI KISEGÍTŐ, SZA-
KÁCS munkatársait.  Ha szép,
kulturált környezetben, minő-
ségi, kis kapacitású étterem-
ben, ÉVES, vagy SZEZONÁLIS
ÁLLÁSBAN,  TELJES, vagy
RÉSZMUNKAIDŐ- ben dolgoz-
na,  de nyáron is fontosak a sza-
badnapok, keressen minket!
szerződéses munkaviszony,
munkába járási támogatás, tel-
jes ellátás, munkaruha biztosí-
tása, kiemelt bérezés meg-
egyezés szerint, plusz forgalom
utáni jutalék. Elsősorban kör-
nyékbeliek jelentkezését várjuk:
e-mail: kovirag@kovirag.com,
tel: 06-20/929-0939_____________________________

Ügyvédi iroda irodai asszisztenst
keres. Jelentkezés fényképes öné-
letrajzzal: badacsony@t-online.hu,
2022. szeptember 16-ig.

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Eladó Tapolca kertváros csendes
részén, 600 m2 területen, 120 m2
alapterületű, két szintes, jó állapotú
családi ház. Érd.: 06-30/902-2219_____________________________

Zalahalápon 80 + 40 m2-es, két-
szintes, 4 szobás könnyűszerke-
zetes, jól szigetelt, kis rezsijű
családi ház, egyedi gáz, és vegyes
tüzelésű fűtéssel, garázzsal, 786
m2-es telken 18 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 környékén, Veszp-
rém megyében lakást, családi
házat, hétvégi házat, területeket
keresek sürgősen ügyfeleim ré-
szére. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolcán a központhoz közel 105
m2-es minőségi anyagokból igé-
nyesen, teljesen újjáépített, új,  2
háló +  nappalis-konyha- étkezős,
korszerű családi ház, beépített, fel-
szerelt konyhával 323 m2-es tel-
ken eladó. Ár: 69,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Gógánfán teljesen felújított 100
m2-es  2 szoba + nappalis csa-
ládi ház 2800 m2 belterületi tel-
ken eladó.  Ár: 27,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Felsőpáhokon Hévízre panorá-
más, új építésű 143 m2-es, AA+
energiahatékony, 0 Ft fűtési és vil-
lany költségű, a legkorszerűbb
SIP paneles technológiával épült
családi ház (3 hálós + nappalis)
775 m2 telken dupla garázzsal,
nagy terasszal, jacuzzival, sok
extrával felszerelve eladó. Nap-
elemes wifi okos fűtés, elektromos
autó gyorstöltő, beépített konyha
gépekkel, házimozi stb... Ár: 119
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonedericsen 1.326 m2, rész-
ben panorámás, művelésből kivont
(nem kell kifüggeszteni) jól meg-
közelíthető zártkerti ingatlan, tér-
képen is feltüntetett 68 m2-es fel-
újítandó pince-présházzal, villany-
nyal, közel a faluhoz eladó.    Ár:
24,9 M Ft. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonytördemicen belterü-
leti ingatlan két lakóházzal felújí-
tott állapotban eladó. Á: 90 mFt
Érd.: 06-70/219-7293_____________________________

Kisapátiban 18.000 m2 belterü-
leti ingatlan eladó. Ár: 80 mFt
Érd.: 06-70/219-7293_____________________________

Révfülöpön Szőlő utca felett ba-
latoni panorámás 2650 m2 kivont
zártkerti ingatlan gazdasági épü-
lettel eladó. Áram és víz az épü-
letben. Ár: 100 mFt Érd.: 06-
70/219-7293_____________________________

Eladó Lesencefalu pincesoron
(hosszúberki dűlő) található 2700
m2-es, balatoni panorámás in-
gatlan, kétszintes kis házzal,
amely nyaralónak is kiválóan al-
kalmas. Az alsó szinten boltíves
borpince, előkészítő helyiségek,
szerszámtároló, terasz, a felső
szinten szoba és egy olyan terasz
található, ahonnan a Balaton fel-
vidék tanúhegyei nyújtanak szem-
gyönyörködtető látványt. Az épü-
let jelenleg is bővítés alatt áll, új
tulajdonosa saját elképzelése sze-
rint tudja befejezni. Ár: 31,9 mFt
Érd.: +36-70/426-3202_____________________________

Tapolcán, a központtól 250 m-re
családi ház eladó. Három szobás,
105 m2-es ingatlan, 744 m2-es
telekkel. Ir.ár: 58 mFt Tel.: 06-
70/389-8292

Tapolca belvárosában 48 m2-
es, 1 szobás, földszinti lakás el-
adó. Érd.: 06-87/323-252

LAKÁS

Tapolcán az Y-ban 1. emeleti, 57
m2-es (+6 m2 erkély +tároló) 2
szobás, déli fekvésű lakás nagyon
kis rezsivel eladó. Ár: 23,9 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a belvárosban, a hús-
áruház felett 61 m2 -es, teljesen
felújított 2 szobás, nagy erkélyes,
3. emeleti lakás eladó.  Ár: 34,9
M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tulajdonostól eladó Tapolcán
hőszigetelt 67 m2-es, IV. emele-
ti ház-központi fűtéses tégla lakás.
Ir.ár: 34.500.000 Ft Tel.: 06-
30/543-1910_____________________________

Eladó Tapolcán városközpontban
szigetelt épületben 2 szobás, er-
kélyes, felújított klímás, távfűté-
ses lakás tárolóval. Tel.: 06-
30/854-3715

50 m2-es bútorozott, külön bejá-
ratú összkomfortos, víz villany
és bojler óra almérővel ellátott la-
kás max. 2 fő részére kiadó. Biz-
tos anyagi háttérrel rendelkezők
részére. Tel.: 06-30/321-4149_____________________________

Tapolca központjában 2. emele-
ti, erkélyes, nappali+ 2 félszobás,
felújított lakás kiadó. Bérleti díj: 90
eFt 2 havi kaució szükséges. Tel.:
06-20/915-6635_____________________________

Tapolcán 1. emeleti, 52 m2-es, 2
szobás lakás, liftes Y-i házban, kis
rezsivel, déli fekvésű, berendezve
kiadó. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Családi ház kiadó Tapolca kör-
nyékén. Érd.: 06-30/421-8506_____________________________

Tapolcai belvárosi 59 m2-es la-
kás kiadó. 2 havi kaució szüksé-
ges. Tel.: 06-70/391-3362

Tapolcán, Bolyai utcában garázs
kiadó. Tel.: 06-87/411-789, 06-
30/599-8090_____________________________

Tapolcán, a Semmelweis utcában
garázs kiadó. Érd.: 06-30/663-1464

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

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

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

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. Napelemes
pályázathoz is. 06-30/956-7005_____________________________

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

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

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

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

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461

KIADÓ

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyom-
vonalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

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

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

Homokfúvás, felnik elektroszta-
tikus porfestése, garanciával!
Háromi Zsolt, 06-30/617-8008
Lesenceistvánd_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsön-zés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nya-
ralók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csa-
pat, tiszta, korrekt munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, áraján-lat. Referenci-
ák megtekinthetők weboldalun-
kon. Gyors, pontos, tiszta munka-
végzés. www.haromfesto.atw.hu, 
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/ 308-
1379_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás,
garázstetők, parkettázás, lambé-
riázás, hajópadlózás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás. Kiülők
készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

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

_____________________________

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

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

Épületgépészet, víz-gázfűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karban-
tartás-új rendszerek kiépítése.
Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat 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, te-
rasztetők, kocsi beállók, kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/502-0613

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

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

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus techno-
lógiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétge-
rendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. T.: 06-20/348-
2726, 06-20/ 230-6680_____________________________

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók,
garázsok, udvar teljes körű lom-
talanítása, pincétől a padlásig ra-
kodással, 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, síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
csesek, sírtisztítások, sírfelújítá-
sok, betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minőségi
munka megbízható, helyi szakem-
bertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. 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, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szü-
retig minden, ami szőlő, szőlőki-
vágás, telepítés. Valamint per-
metezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás, köl-
töztetés, sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalanítása
pincétől a padlásig. Minden, ami fu-
var. Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és fes-
tés. Hívjon bizalommal, megbízha-
tó munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, ter-
mészetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni. Villa-
mos biztonsági felülvizsgálatok,
Mérőhely kialakítások, EON re-
gisztráció. Elektron Villanyszere-
lés elektronvillanyszereles@ 
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

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

Fakivágás, gallyazás, ágdarálás,
sövényvágás, tuják formázása, fű-
kaszálás, fűnyírás. Számlaképes,
megbízható munka. Területren-
dezés- Kiss Bence e.v. +36-
70/330-4272_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fű-
tési rendszerek javítása. Bojlerek
vízkőmentesítése, wc-wc tartály
javítás, csapok-csaptelepek cse-
réje. Munkavállalás csak ma-
gánszemélyeknek. Mobil: +36-
30/309-6773 Email: 
barath6912@gmail.com_____________________________

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

_____________________________

Fakivágás, gallyazás, darabolás,
ágdarálás, bokrok kivágása, tuják
formázása, sövényvágás, fűka-
szálás, fűnyírás, zöldhulladék el-
szállítás. Számlaképes, megbíz-
ható munka. Területrendezés-
Kiss Bence Tel.: +36-70/330-
4272_____________________________
Kőműves munkákat, építés alap-
tól a koszorúig, belső átalakítást,
térkövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. T.: 06-
30/273-3261 Uitt: önállóan dol-
gozni tudó kőművest alkalmaznék._____________________________

Családiházak, nyaralók, apart-
manok kertgondozását, fűnyírá-
sát, faipari munkáit vállalom
Keszthely és Tapolca vonzáskör-
zetében. Érd.: 06-30/8462651 te-
lefonszámon._____________________________

Cserépkályhát, kemencét, kan-
dallót építek, javítok. A cserép-
kályha lehet hőcserélős illetve
„patkós” is. Bontás fejében kály-
hát viszek, esetenként veszek.
Tel.: 06-30/644-2665

Villanyszerelés. Épületvillamos-
ság szerelés, felújítás, bővítés, át-
alakítás. Kapcsolók, lámpák, du-
gaszolóaljzatok, cseréjét válla-
lom. Villanybojler javítás, vízkő-
telenítés. Magánszemélyeknek
kedvező áron garanciával. Tel.:
+36-70/771-3013, email: 
kaszielektro@gmail.com_____________________________

Gyermekfelügyeletet, délutáni
foglalkoztatást vállal alsó tago-
zatos diákok részére nyugdíjas ta-
nítónő hetente 2-3 alkalommal
délután. Tel: +36 30 235 6134_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

FIAT Seicento SX eladó. Ir.ár:
320.000 Ft Tel.: 06-30/349-2003

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, szegély-
lécek, ajtók, ablakok, folyamato-
san kaphatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok 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 mi-
nőségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267_____________________________

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) eladó
Tapolcán, helyszíni felrakással
vagy kiszállítással is kérhető.
Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Eladó Fiat Puntó 2 téli kerekek
165/70x14, 4 db 20.000 Ft-ért,
Orion mobilklíma, 2,3 kW-os, ki-
váló állapotban 42.000 Ft-ért, fek-
venyomópad gyári, rúddal 20.000
Ft-ért. Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

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

VW T4 acélfelnit keresek (4 db-
ot). Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Simson motorokat vásárolnék,
minden típust, üzemképtelent és
alkatrészeket. Puch, Javát és
egyéb régi motorokat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Vásárolnék disznóbontó asztalt,
nagy edényeket, vájlingokat, vén-
dőket, fazekakat, horganyzott ká-
dat kicsit-nagyot, sparhelteket
és egyéb régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

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

KOSÁRGÖRBE RAMONÁDOK
ELADÓK! Kővágóörsön erős, új-
szerű állapotú. Szélességek: 3db
149cm, 2db 154cm,1db 225cm,
4db 262cm, 1db 375cm. Mély-
ség: 40cm Ár: megegyezés alap-
ján! Tel.: 06-30/215-7059, 06-
30/952-0739_____________________________

Vásárolok magas áron dunná-
kat,párnákat, öreg bútorokat, régi
bolti és gyógyszertári bútorokat,
festményeket, porcelánokat, fa-
liórákat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Antik népi kerámiát, szőnyegeket,
régi pénzt, szobrokat, zsolnay
porcelánt és egyéb régiségeket
vásárolnék. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

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

Traktorhoz való eke sorművelő és
függesztett, 500 l-es szántóföldi
permetező adapter eladó. Szigli-
get Tel.: 06-20/4310-587

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Átveszem kidobásra szánt, nem
működő, útban lévő háztartási és
más mindenféle gépeit. (pl. mo-
sógép, tűzhely, hűtő, stb.) Tel.: 06-
70/211-5124_____________________________

Nyúltenyésztők figyelem!
Amenynyiben érdekli Önt élő
vagy vágott nyúl keressen. Érd.:
06-20/457-5563_____________________________

Kecsketej, kecske kefír-sajt és
savó, tejtermékek kaphatók. Tel.:
06-30/970-8012 janoskiss2143@
gmail.com_____________________________

Tritikálé 13.500 Ft/q Ábrahámhe-
gyen eladó. Érd.: 06-30/902-0873_____________________________

Burgonya és alma eladó Tapolcán
a Halápi út 25-ben. Tel.: 06-
20/9180-148_____________________________

Besztercei szilva eladó. Tel.: 06-
70/586-9783_____________________________

Búza és zab (takarmány), vala-
mint kíváló minőségű lucerna-,
széna- és zabszalma bála eladó!
Tel.: 06-30/900-27-11_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU gérvá-
gókörfűrész átfordítható asztallal,
légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, fúróvé-
sőkalapácsok, kétkezes vésőkala-
pácsbontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-, rezgő- és ekcenter csi-
szolók, asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, felsőge-
rendás vizes csempevágók, állít-
ható csőmenetvágó, levegős szer-
számok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcskeverők,
hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305 mm
átmérő, elektromos csónakmotor,
oxigénpalackok, eladó. Szerszám-
gépek, kerti gépek szervizelése. Tel.:
06-30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzinés dízelmo-
toros aggregátorok, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum profi CO hegesztő, Bosch
– ELU orrfűrészek 220 V, elektro-
mos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250 mm,
hómarók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyenge-
tő gyalugép 200 mm-es, inverte-
res hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassá-
gi láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli pro-
fi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Vadonatúj Fitness és fogyasztó
gépemet fél áron, 30.000 Ft-ért el-
adóm. Tel.: 06-87/322-555

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

Kékfrankos szőlő 8-10 q, kékf-
rankos vörösbor 100 l és Othelló
vörösbor 100 l eladó. Érd.: 06-
30/330-5447_____________________________

A Szent György-hegy lábánál a
raposkai buszmegálló fölött sző-
lő eladó! Vegyszermentes Cser-
szegi fűszeres 10 mázsa, Ca-
bernet Sauvignon 5 mázsa el-
adó. Érdeklődni: 06-20/978-3149_____________________________

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

Szüretelésre váró szürkebarát
szőlőtermés eladó a Szent
György-hegy déli oldalán. Tel.:
+49 1525 4615-658

SZŐLÉSZET

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresünk. Építőipari szaktudás
előnyt jelent. Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

Nemesvitai kertészetbe betaní-
tott munkára női munkatársat
keresünk. Tel.: 06-30/424-7094_____________________________

Gyulakeszin a BAK vendéglőbe
éves állásra szakácsot kere-
sünk. Jelentkezni a gyulakft@
caspiam.hu vagy a 06-20/291-
0895-ös számon._____________________________

Hőszigetelésre, színezésre ke-
resek számlaképes vállalkozót
rövid határidős teljesítéssel. Tel.:
+43-660/382-5899_____________________________

Eladói munkakörbe keresek ál-
landó délelőttös műszakra mun-
katársat. (Részmunkaidőben is)
Tapolca Érd.: 06-30/348-7469_____________________________

Kedves Álláskeresők! Egész év-
ben nyitva tartó üzletünkbe /
éves állásra / keresünk: pultos /
felszolgáló munkatársat. Elvárás:
gyakorlat, gyorsaság, rugalmas-
ság és pontosság. Amit biztosí-
tunk: vidám munkahelyi légkör, jó
fizetés, étkezési hozzájárulás,
munkaruha. RÉVFÜLÖP, Füredi u
10. Biszto71. Érdeklődés: 06-
70/392-1529_____________________________

Kedves Álláskeresők! Üzletünkbe
azonnali kezdéssel ÉTELFUTÁR.
kollégát keresünk! Elsősorban
révfülöpiek vagy környékbeliek je-
lentkezését várjuk! Ha szeretnél
egy fiatal vidám csapatban dol-
gozni, jó helyismerettel rendel-
kezel,akkor köztünk a helyed!
Várjuk jelentkezésed! RÉVFÜLÖP,
Füredi u 10. Biszto71. Érd.: 06-
70/392-1529_____________________________

2 fő segédmunkást, 1 fő kőmű-
vest alkalmaznék tapolcai telep-
hellyel éves munkaviszonyban.
Tel.: 06-30/9377-828_____________________________

Tapolcán, a fórum pizzériába
gyakorlattal rendelkező konyhai ki-
segítőt keresünk, azonnali kez-
déssel, éves állás! Érd. : 06-
70/945-2008_____________________________

Tapolcán, Fórum ABC-be mun-
kájára igényes, gyakorlattal ren-
delkező eladót keresünk. Érd.:
06-70/945-2008_____________________________

Tapolcai telephelyre beton-
pumpára gépkezelőt keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Homlokzat szigetelésben, illet-
ve gépi vakolásban jártas kő-
művest és festőt keresek. Érd.:
06-70/430-5487_____________________________

Monostorapáti dohányboltba
éves állásra munkatársat kere-
sünk. Lottós vizsga előny. Tel.: 06-
30/9365-415_____________________________

Tetőtéri ácsmunkára, cserepe-
zésre általános kőműves munká-
ra vállalkozót keresek. Szűcs Jó-
zsef 06-20/777-9031_____________________________

Ház körüli munkára keresek segít-
séget Szigligetre, hetente egy-két
alkalomra. Tel.: 06-30/607-7344

Matematikából korrepetálást, fel-
zárkóztatást vállalok sok éves ta-
pasztalattal általános iskolások részé-
re Tapolcán. Érd.: 06-30/450-2213_____________________________

Természetgyógyász, Egészség-
ügy tanfolyam indul szeptember-
ben. Szakok: Kineziologia, Gyer-
mekkineziológia kineziológusok-
nak, Akupresszúra, Fülakupunk-
túrás addiktológia, Fitoterápia.
Egyéb képzések: Tibeti hangtál,
Metamorf masszázs, Bach virág-
terápia, Szimbólumterápia, Plejádi,
AFT. Érdeklődni: 20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@mariannastudio.hu_____________________________

Matematika korrepetálást válla-
lok középiskolába felvételizők-
nek, középiskolába járóknak és
érettségire készülőknek. Az első
óra –próbaóra- ingyenes. Tapol-
cán. Tel.: 06-20/569-3695

OKTATÁS

Közúti elsősegély tanfolyam kis-
csoportos vizsgafelkészítés in-
dul 2022. szeptember 17. szom-
bat, 8.00 Tapolca, Nyárfa utca 3.
Irodaház földszint (Fülöpkert ker-
tészet mellett) Bejárat az irodaház
előtti murvás parkoló felől) 
Előzetes jelentkezés szükséges.
Tel.: 06-30/709-1959, E-mail: 
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakor-
vos dr. Palikóné dr. Pétervári Már-
ta. Bőrbetegségek, hajgyógyá-
szat, visszér, orvosi kozmetológiai
beavatkozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák F. u.
43. Érd.: 06-83/311-382, 06-
30/375-2734_____________________________

Hálánkat és köszönetünket fe-
jezzük ki a Lesencetomaji Szoci-
ális Otthon ápolóinak, dolgozóinak,
szeretett testvérünk, Pető Anna
17 éven át tartó gondozásáért,
ápolásáért. Testvérei

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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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:

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!

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.

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

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.

(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

269
Ft/db

538 Ft/l

598 Ft/l

299
Ft/db

598 Ft/l

299
Ft/db

758 Ft/l

0,5 l

379
Ft/db

967 Ft/l

0,33 l

319
Ft/db

598 Ft/l

299
Ft/db

NYITVATARTÁS:
H-P: 8.00-17.00, Szo.: 8.00-12.00

KIS KEDVENCEK
BOLTJA

KIS KEDVENCEK
BOLTJA

Tapolca, Petőfi u. 18/4

Tel.: 06-30/3777-079

Hipoallergén és
gluténmentes

száraztápok és
konzervek

kedvező áron
kaphatók!

Hipoallergén és
gluténmentes

száraztápok és
konzervek

kedvező áron
kaphatók!

Keressük!
Neve: Bella

+36-20/352-7185 • +36-20/457-5563

1 éves, szuka, komondor,
chippelt, nyakörvet viselt.

Sebron, Tapolcán
a Tóth tanyáról veszett el

2022.09.04-én.
Ha környezetében tünne fel hasonló kutya, kérem abban az esetben is

keressen meg! Jutalom a megtalálónak vagy nyomravezetőnek!

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

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

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

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
Tapolca Városközponti részén jó
állapotú, 2 szobás, földszinti, táv-
fűtéses társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 26 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Csobánc-hegy lábánál ősi, de jó
állapotú, panorámás, szoba, kony-
ha, boltíves pince helyiségekből
álló présház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1019 m2-es belterüle-
ti 25 %-os beépíthetőségű telek
eladó. Ir.ár: 11,5 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
kis hétvégi ház pincével, kb. 100
m2-es telekterülettel eladó. Ir.ár:
7,9 mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

_____________________________

Készpénzes azonnali fizetés-
sel keresek Badacsony 20 km-
es körzetében eladó ingatlant.
Nyaralót, présházat, pincét, er-
dőt, panziót. T.: 06-20/959-6293
Török Tamás_____________________________

Tapolcán, a Honvéd utcában el-
adó egy 2 éve felújított, össz-
komfortos, 45,3 m2-es, 1 szobás,
4 lakásos társasházi földszinti la-
kás kis udvarral, pince és padlás
tárolókkal, az udvarban garázzsal.
Érd.: 06-20/949-2266_____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos! El-
adó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy ki-
adót), nyaralót, gazdasági épü-
letet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szántót,
legelőt, erdőt keresek ügyfele-
im részére Sümeg- és Tapolca
környékén, valamint Balaton-
felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek 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 tér-
nél) Köszönettel, Bódis Péter_____________________________

Tapolcán családi ház jó szerkezeti
állapotban eladó. A ház 2 szoba 2
fürdőszoba, konyha, kamra és
pincéből áll. A házhoz nagy udvar
és garázs tartozik. Közel a város-
központhoz. Fűtése gázkazánnal
történik. Ir.ár: 34,9 mFt Érd.: 06-
30/471-3857, 06-20/460-0074_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot
Önnel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Szőlőprés 160 literes, 2 db 220
literes fehérboros hordó, 20-60 li-
terig üvegballonok, motoros per-
metező, kultivátor kistraktorhoz
/szőlőben is jó/, 7.50x16 kerekek,
rönkszállító kocsi kistraktorhoz
eladók. Érd.: 06-20-9941-550 _____________________________

Pincefelszerelés: daráló, prés.,
3 db hordó, 160-120-60 l-e eladó
Szigligeten. Tel.: 06-20/431-0587_____________________________

Szőlő eladó Badacsonytomaj
Czveigelt 2 q, szürkebarát 3 q. Tel.:
06-70/273-1338_____________________________

Kékfrankos Cabernet Savignon
és Muskotály szőlő eladó. Mo-
nostorapáti Tel.: 06-30/823-7626

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolással eladó. Tel.: 06-
30/812-2155_____________________________

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyhakészen,
kiszállítva eladó. T.:06 30 5200 466

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Nyirádra, Monostorapátira, Ki-
sapátira, Taliándörögdre, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen Köl-
csey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Áruellenőr munkakörbe kere-
sünk kollégákat Kékkút telephe-
lyen történő munkavégzéshez.
Érd.: 06-30/825-2510 e-mail: 
berikildi@gmail.com_____________________________

Tapolcán a Peppino Pizzériába
munkájára igényes szakácsot és
konyhai kisegítőt éves állásra
felveszünk. Tel.: 06-30/9592-106_____________________________

Badacsonyi borászat keres azon-
nali munkakezdéssel borászunk
mellé kollégát, éves bejelentett ál-
lásra. Megkeresést a 06 30 868
1361-es számra várjuk._____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi árufu-
varozásra „C” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező munkatársat ke-
res tapolcai telephellyel. Érd.: 06-
70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkező munkaárat
keres tapolcai telephellyel. Érd.:
06-70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

Építőipari Kft. kőműves illetve se-
gédmunkás kollégát keres bejelen-
tett 8 órás munkarendben. Éves sza-
badság, munkaruha biztosított. Mun-
kabér megegyezés szerint. Érd.:
06-30/455-9006, 06-30/224-2450_____________________________

A KÖVESKÁLI KŐVIRÁG  kere-
si új KONYHAI KISEGÍTŐ, SZA-
KÁCS munkatársait.  Ha szép,
kulturált környezetben, minő-
ségi, kis kapacitású étterem-
ben, ÉVES, vagy SZEZONÁLIS
ÁLLÁSBAN,  TELJES, vagy
RÉSZMUNKAIDŐ- ben dolgoz-
na,  de nyáron is fontosak a sza-
badnapok, keressen minket!
szerződéses munkaviszony,
munkába járási támogatás, tel-
jes ellátás, munkaruha biztosí-
tása, kiemelt bérezés meg-
egyezés szerint, plusz forgalom
utáni jutalék. Elsősorban kör-
nyékbeliek jelentkezését várjuk:
e-mail: kovirag@kovirag.com,
tel: 06-20/929-0939_____________________________

Ügyvédi iroda irodai asszisztenst
keres. Jelentkezés fényképes öné-
letrajzzal: badacsony@t-online.hu,
2022. szeptember 16-ig.

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Eladó Tapolca kertváros csendes
részén, 600 m2 területen, 120 m2
alapterületű, két szintes, jó állapotú
családi ház. Érd.: 06-30/902-2219_____________________________

Zalahalápon 80 + 40 m2-es, két-
szintes, 4 szobás könnyűszerke-
zetes, jól szigetelt, kis rezsijű
családi ház, egyedi gáz, és vegyes
tüzelésű fűtéssel, garázzsal, 786
m2-es telken 18 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 környékén, Veszp-
rém megyében lakást, családi
házat, hétvégi házat, területeket
keresek sürgősen ügyfeleim ré-
szére. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolcán a központhoz közel 105
m2-es minőségi anyagokból igé-
nyesen, teljesen újjáépített, új,  2
háló +  nappalis-konyha- étkezős,
korszerű családi ház, beépített, fel-
szerelt konyhával 323 m2-es tel-
ken eladó. Ár: 69,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Gógánfán teljesen felújított 100
m2-es  2 szoba + nappalis csa-
ládi ház 2800 m2 belterületi tel-
ken eladó.  Ár: 27,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Felsőpáhokon Hévízre panorá-
más, új építésű 143 m2-es, AA+
energiahatékony, 0 Ft fűtési és vil-
lany költségű, a legkorszerűbb
SIP paneles technológiával épült
családi ház (3 hálós + nappalis)
775 m2 telken dupla garázzsal,
nagy terasszal, jacuzzival, sok
extrával felszerelve eladó. Nap-
elemes wifi okos fűtés, elektromos
autó gyorstöltő, beépített konyha
gépekkel, házimozi stb... Ár: 119
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonedericsen 1.326 m2, rész-
ben panorámás, művelésből kivont
(nem kell kifüggeszteni) jól meg-
közelíthető zártkerti ingatlan, tér-
képen is feltüntetett 68 m2-es fel-
újítandó pince-présházzal, villany-
nyal, közel a faluhoz eladó.    Ár:
24,9 M Ft. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Badacsonytördemicen belterü-
leti ingatlan két lakóházzal felújí-
tott állapotban eladó. Á: 90 mFt
Érd.: 06-70/219-7293_____________________________

Kisapátiban 18.000 m2 belterü-
leti ingatlan eladó. Ár: 80 mFt
Érd.: 06-70/219-7293_____________________________

Révfülöpön Szőlő utca felett ba-
latoni panorámás 2650 m2 kivont
zártkerti ingatlan gazdasági épü-
lettel eladó. Áram és víz az épü-
letben. Ár: 100 mFt Érd.: 06-
70/219-7293_____________________________

Eladó Lesencefalu pincesoron
(hosszúberki dűlő) található 2700
m2-es, balatoni panorámás in-
gatlan, kétszintes kis házzal,
amely nyaralónak is kiválóan al-
kalmas. Az alsó szinten boltíves
borpince, előkészítő helyiségek,
szerszámtároló, terasz, a felső
szinten szoba és egy olyan terasz
található, ahonnan a Balaton fel-
vidék tanúhegyei nyújtanak szem-
gyönyörködtető látványt. Az épü-
let jelenleg is bővítés alatt áll, új
tulajdonosa saját elképzelése sze-
rint tudja befejezni. Ár: 31,9 mFt
Érd.: +36-70/426-3202_____________________________

Tapolcán, a központtól 250 m-re
családi ház eladó. Három szobás,
105 m2-es ingatlan, 744 m2-es
telekkel. Ir.ár: 58 mFt Tel.: 06-
70/389-8292

Tapolca belvárosában 48 m2-
es, 1 szobás, földszinti lakás el-
adó. Érd.: 06-87/323-252

LAKÁS

Tapolcán az Y-ban 1. emeleti, 57
m2-es (+6 m2 erkély +tároló) 2
szobás, déli fekvésű lakás nagyon
kis rezsivel eladó. Ár: 23,9 M FT
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a belvárosban, a hús-
áruház felett 61 m2 -es, teljesen
felújított 2 szobás, nagy erkélyes,
3. emeleti lakás eladó.  Ár: 34,9
M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tulajdonostól eladó Tapolcán
hőszigetelt 67 m2-es, IV. emele-
ti ház-központi fűtéses tégla lakás.
Ir.ár: 34.500.000 Ft Tel.: 06-
30/543-1910_____________________________

Eladó Tapolcán városközpontban
szigetelt épületben 2 szobás, er-
kélyes, felújított klímás, távfűté-
ses lakás tárolóval. Tel.: 06-
30/854-3715

50 m2-es bútorozott, külön bejá-
ratú összkomfortos, víz villany
és bojler óra almérővel ellátott la-
kás max. 2 fő részére kiadó. Biz-
tos anyagi háttérrel rendelkezők
részére. Tel.: 06-30/321-4149_____________________________

Tapolca központjában 2. emele-
ti, erkélyes, nappali+ 2 félszobás,
felújított lakás kiadó. Bérleti díj: 90
eFt 2 havi kaució szükséges. Tel.:
06-20/915-6635_____________________________

Tapolcán 1. emeleti, 52 m2-es, 2
szobás lakás, liftes Y-i házban, kis
rezsivel, déli fekvésű, berendezve
kiadó. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Családi ház kiadó Tapolca kör-
nyékén. Érd.: 06-30/421-8506_____________________________

Tapolcai belvárosi 59 m2-es la-
kás kiadó. 2 havi kaució szüksé-
ges. Tel.: 06-70/391-3362

Tapolcán, Bolyai utcában garázs
kiadó. Tel.: 06-87/411-789, 06-
30/599-8090_____________________________

Tapolcán, a Semmelweis utcában
garázs kiadó. Érd.: 06-30/663-1464

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

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

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

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. Napelemes
pályázathoz is. 06-30/956-7005_____________________________

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

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

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

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

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461

KIADÓ

GARÁZS

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyom-
vonalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

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

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

Homokfúvás, felnik elektroszta-
tikus porfestése, garanciával!
Háromi Zsolt, 06-30/617-8008
Lesenceistvánd_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsön-zés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nya-
ralók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csa-
pat, tiszta, korrekt munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, áraján-lat. Referenci-
ák megtekinthetők weboldalun-
kon. Gyors, pontos, tiszta munka-
végzés. www.haromfesto.atw.hu, 
Tel.: 06-30/256-1677, 06-30/ 308-
1379_____________________________
Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás,
garázstetők, parkettázás, lambé-
riázás, hajópadlózás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás. Kiülők
készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

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

_____________________________

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

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

Épületgépészet, víz-gázfűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karban-
tartás-új rendszerek kiépítése.
Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@gmail.com
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat 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, te-
rasztetők, kocsi beállók, kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/502-0613

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

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

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasági
épületek korhű felújítását vállalja
építőipari Kft. autentikus techno-
lógiák pl. pacsekolt vakolat, paraszt
födém, tetőtér beépítés rátétge-
rendával stb. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. T.: 06-20/348-
2726, 06-20/ 230-6680_____________________________

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók,
garázsok, udvar teljes körű lom-
talanítása, pincétől a padlásig ra-
kodással, 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, síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
csesek, sírtisztítások, sírfelújítá-
sok, betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minőségi
munka megbízható, helyi szakem-
bertől. Szilasi Sándor kőfaragó
mester; Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. 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, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szü-
retig minden, ami szőlő, szőlőki-
vágás, telepítés. Valamint per-
metezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás, köl-
töztetés, sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalanítása
pincétől a padlásig. Minden, ami fu-
var. Uitt: kőművesmunkák, bontás,
teljeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és fes-
tés. Hívjon bizalommal, megbízha-
tó munka, számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, ter-
mészetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni. Villa-
mos biztonsági felülvizsgálatok,
Mérőhely kialakítások, EON re-
gisztráció. Elektron Villanyszere-
lés elektronvillanyszereles@ 
gmail.com 06-30/984-6645_____________________________

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

Fakivágás, gallyazás, ágdarálás,
sövényvágás, tuják formázása, fű-
kaszálás, fűnyírás. Számlaképes,
megbízható munka. Területren-
dezés- Kiss Bence e.v. +36-
70/330-4272_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fű-
tési rendszerek javítása. Bojlerek
vízkőmentesítése, wc-wc tartály
javítás, csapok-csaptelepek cse-
réje. Munkavállalás csak ma-
gánszemélyeknek. Mobil: +36-
30/309-6773 Email: 
barath6912@gmail.com_____________________________

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

_____________________________

Fakivágás, gallyazás, darabolás,
ágdarálás, bokrok kivágása, tuják
formázása, sövényvágás, fűka-
szálás, fűnyírás, zöldhulladék el-
szállítás. Számlaképes, megbíz-
ható munka. Területrendezés-
Kiss Bence Tel.: +36-70/330-
4272_____________________________
Kőműves munkákat, építés alap-
tól a koszorúig, belső átalakítást,
térkövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. T.: 06-
30/273-3261 Uitt: önállóan dol-
gozni tudó kőművest alkalmaznék._____________________________

Családiházak, nyaralók, apart-
manok kertgondozását, fűnyírá-
sát, faipari munkáit vállalom
Keszthely és Tapolca vonzáskör-
zetében. Érd.: 06-30/8462651 te-
lefonszámon._____________________________

Cserépkályhát, kemencét, kan-
dallót építek, javítok. A cserép-
kályha lehet hőcserélős illetve
„patkós” is. Bontás fejében kály-
hát viszek, esetenként veszek.
Tel.: 06-30/644-2665

Villanyszerelés. Épületvillamos-
ság szerelés, felújítás, bővítés, át-
alakítás. Kapcsolók, lámpák, du-
gaszolóaljzatok, cseréjét válla-
lom. Villanybojler javítás, vízkő-
telenítés. Magánszemélyeknek
kedvező áron garanciával. Tel.:
+36-70/771-3013, email: 
kaszielektro@gmail.com_____________________________

Gyermekfelügyeletet, délutáni
foglalkoztatást vállal alsó tago-
zatos diákok részére nyugdíjas ta-
nítónő hetente 2-3 alkalommal
délután. Tel: +36 30 235 6134_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

FIAT Seicento SX eladó. Ir.ár:
320.000 Ft Tel.: 06-30/349-2003

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, szegély-
lécek, ajtók, ablakok, folyamato-
san kaphatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok 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 mi-
nőségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267_____________________________

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) eladó
Tapolcán, helyszíni felrakással
vagy kiszállítással is kérhető.
Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Eladó Fiat Puntó 2 téli kerekek
165/70x14, 4 db 20.000 Ft-ért,
Orion mobilklíma, 2,3 kW-os, ki-
váló állapotban 42.000 Ft-ért, fek-
venyomópad gyári, rúddal 20.000
Ft-ért. Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

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

VW T4 acélfelnit keresek (4 db-
ot). Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Simson motorokat vásárolnék,
minden típust, üzemképtelent és
alkatrészeket. Puch, Javát és
egyéb régi motorokat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

Vásárolnék disznóbontó asztalt,
nagy edényeket, vájlingokat, vén-
dőket, fazekakat, horganyzott ká-
dat kicsit-nagyot, sparhelteket
és egyéb régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447_____________________________

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

KOSÁRGÖRBE RAMONÁDOK
ELADÓK! Kővágóörsön erős, új-
szerű állapotú. Szélességek: 3db
149cm, 2db 154cm,1db 225cm,
4db 262cm, 1db 375cm. Mély-
ség: 40cm Ár: megegyezés alap-
ján! Tel.: 06-30/215-7059, 06-
30/952-0739_____________________________

Vásárolok magas áron dunná-
kat,párnákat, öreg bútorokat, régi
bolti és gyógyszertári bútorokat,
festményeket, porcelánokat, fa-
liórákat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Antik népi kerámiát, szőnyegeket,
régi pénzt, szobrokat, zsolnay
porcelánt és egyéb régiségeket
vásárolnék. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

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

Traktorhoz való eke sorművelő és
függesztett, 500 l-es szántóföldi
permetező adapter eladó. Szigli-
get Tel.: 06-20/4310-587

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Átveszem kidobásra szánt, nem
működő, útban lévő háztartási és
más mindenféle gépeit. (pl. mo-
sógép, tűzhely, hűtő, stb.) Tel.: 06-
70/211-5124_____________________________

Nyúltenyésztők figyelem!
Amenynyiben érdekli Önt élő
vagy vágott nyúl keressen. Érd.:
06-20/457-5563_____________________________

Kecsketej, kecske kefír-sajt és
savó, tejtermékek kaphatók. Tel.:
06-30/970-8012 janoskiss2143@
gmail.com_____________________________

Tritikálé 13.500 Ft/q Ábrahámhe-
gyen eladó. Érd.: 06-30/902-0873_____________________________

Burgonya és alma eladó Tapolcán
a Halápi út 25-ben. Tel.: 06-
20/9180-148_____________________________

Besztercei szilva eladó. Tel.: 06-
70/586-9783_____________________________

Búza és zab (takarmány), vala-
mint kíváló minőségű lucerna-,
széna- és zabszalma bála eladó!
Tel.: 06-30/900-27-11_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU gérvá-
gókörfűrész átfordítható asztallal,
légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, fúróvé-
sőkalapácsok, kétkezes vésőkala-
pácsbontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-, rezgő- és ekcenter csi-
szolók, asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, felsőge-
rendás vizes csempevágók, állít-
ható csőmenetvágó, levegős szer-
számok, tányércsiszoló 350 mm
380V, festék- és habarcskeverők,
hidraulikus tápegység 300
bar/380V, gérvágók 210-305 mm
átmérő, elektromos csónakmotor,
oxigénpalackok, eladó. Szerszám-
gépek, kerti gépek szervizelése. Tel.:
06-30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzinés dízelmo-
toros aggregátorok, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum profi CO hegesztő, Bosch
– ELU orrfűrészek 220 V, elektro-
mos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250 mm,
hómarók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyenge-
tő gyalugép 200 mm-es, inverte-
res hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassá-
gi láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli pro-
fi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Vadonatúj Fitness és fogyasztó
gépemet fél áron, 30.000 Ft-ért el-
adóm. Tel.: 06-87/322-555

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

Kékfrankos szőlő 8-10 q, kékf-
rankos vörösbor 100 l és Othelló
vörösbor 100 l eladó. Érd.: 06-
30/330-5447_____________________________

A Szent György-hegy lábánál a
raposkai buszmegálló fölött sző-
lő eladó! Vegyszermentes Cser-
szegi fűszeres 10 mázsa, Ca-
bernet Sauvignon 5 mázsa el-
adó. Érdeklődni: 06-20/978-3149_____________________________

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

Szüretelésre váró szürkebarát
szőlőtermés eladó a Szent
György-hegy déli oldalán. Tel.:
+49 1525 4615-658

SZŐLÉSZET

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresünk. Építőipari szaktudás
előnyt jelent. Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

Nemesvitai kertészetbe betaní-
tott munkára női munkatársat
keresünk. Tel.: 06-30/424-7094_____________________________

Gyulakeszin a BAK vendéglőbe
éves állásra szakácsot kere-
sünk. Jelentkezni a gyulakft@
caspiam.hu vagy a 06-20/291-
0895-ös számon._____________________________

Hőszigetelésre, színezésre ke-
resek számlaképes vállalkozót
rövid határidős teljesítéssel. Tel.:
+43-660/382-5899_____________________________

Eladói munkakörbe keresek ál-
landó délelőttös műszakra mun-
katársat. (Részmunkaidőben is)
Tapolca Érd.: 06-30/348-7469_____________________________

Kedves Álláskeresők! Egész év-
ben nyitva tartó üzletünkbe /
éves állásra / keresünk: pultos /
felszolgáló munkatársat. Elvárás:
gyakorlat, gyorsaság, rugalmas-
ság és pontosság. Amit biztosí-
tunk: vidám munkahelyi légkör, jó
fizetés, étkezési hozzájárulás,
munkaruha. RÉVFÜLÖP, Füredi u
10. Biszto71. Érdeklődés: 06-
70/392-1529_____________________________

Kedves Álláskeresők! Üzletünkbe
azonnali kezdéssel ÉTELFUTÁR.
kollégát keresünk! Elsősorban
révfülöpiek vagy környékbeliek je-
lentkezését várjuk! Ha szeretnél
egy fiatal vidám csapatban dol-
gozni, jó helyismerettel rendel-
kezel,akkor köztünk a helyed!
Várjuk jelentkezésed! RÉVFÜLÖP,
Füredi u 10. Biszto71. Érd.: 06-
70/392-1529_____________________________

2 fő segédmunkást, 1 fő kőmű-
vest alkalmaznék tapolcai telep-
hellyel éves munkaviszonyban.
Tel.: 06-30/9377-828_____________________________

Tapolcán, a fórum pizzériába
gyakorlattal rendelkező konyhai ki-
segítőt keresünk, azonnali kez-
déssel, éves állás! Érd. : 06-
70/945-2008_____________________________

Tapolcán, Fórum ABC-be mun-
kájára igényes, gyakorlattal ren-
delkező eladót keresünk. Érd.:
06-70/945-2008_____________________________

Tapolcai telephelyre beton-
pumpára gépkezelőt keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Homlokzat szigetelésben, illet-
ve gépi vakolásban jártas kő-
művest és festőt keresek. Érd.:
06-70/430-5487_____________________________

Monostorapáti dohányboltba
éves állásra munkatársat kere-
sünk. Lottós vizsga előny. Tel.: 06-
30/9365-415_____________________________

Tetőtéri ácsmunkára, cserepe-
zésre általános kőműves munká-
ra vállalkozót keresek. Szűcs Jó-
zsef 06-20/777-9031_____________________________

Ház körüli munkára keresek segít-
séget Szigligetre, hetente egy-két
alkalomra. Tel.: 06-30/607-7344

Matematikából korrepetálást, fel-
zárkóztatást vállalok sok éves ta-
pasztalattal általános iskolások részé-
re Tapolcán. Érd.: 06-30/450-2213_____________________________

Természetgyógyász, Egészség-
ügy tanfolyam indul szeptember-
ben. Szakok: Kineziologia, Gyer-
mekkineziológia kineziológusok-
nak, Akupresszúra, Fülakupunk-
túrás addiktológia, Fitoterápia.
Egyéb képzések: Tibeti hangtál,
Metamorf masszázs, Bach virág-
terápia, Szimbólumterápia, Plejádi,
AFT. Érdeklődni: 20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@mariannastudio.hu_____________________________

Matematika korrepetálást válla-
lok középiskolába felvételizők-
nek, középiskolába járóknak és
érettségire készülőknek. Az első
óra –próbaóra- ingyenes. Tapol-
cán. Tel.: 06-20/569-3695

OKTATÁS

Közúti elsősegély tanfolyam kis-
csoportos vizsgafelkészítés in-
dul 2022. szeptember 17. szom-
bat, 8.00 Tapolca, Nyárfa utca 3.
Irodaház földszint (Fülöpkert ker-
tészet mellett) Bejárat az irodaház
előtti murvás parkoló felől) 
Előzetes jelentkezés szükséges.
Tel.: 06-30/709-1959, E-mail: 
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakor-
vos dr. Palikóné dr. Pétervári Már-
ta. Bőrbetegségek, hajgyógyá-
szat, visszér, orvosi kozmetológiai
beavatkozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák F. u.
43. Érd.: 06-83/311-382, 06-
30/375-2734_____________________________

Hálánkat és köszönetünket fe-
jezzük ki a Lesencetomaji Szoci-
ális Otthon ápolóinak, dolgozóinak,
szeretett testvérünk, Pető Anna
17 éven át tartó gondozásáért,
ápolásáért. Testvérei

KÖZLEMÉNY

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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVIII. évf./36.  2022. szeptember 10.

, 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

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.

Élelmiszeripari munkakörök Nemesvámoson

Présgép kezelő, műanyagtermék összeszerelő Nemesvámoson

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

édesipari termékgyártó – 276.000 Ft/hó
drazsérozó, fényező – 313.000 Ft/hó

További munkaköreink:
Termelés irányító technikus (vonalvezető) – br. 410.000 Ft/hó

Gépegység kezelő – br. 330.000 Ft/hó
Targoncavezető – br. 320.000 Ft/hó

Anyagmozgató (alapfokú számítógép kezelő ismerettel)
– br. 320.000 Ft/hó

Alapanyag kezelő – br. 335.000 Ft/hó

Autóipari operátor
havi alapbér 280.000 Ft/hó!

3 vagy folyamatos műszakrend
műszakpótlékok: de. 10%, du. 20%, éj 40%, cafeteria,

teljesítményprémium, 13. havi bér, étkezési hozzájárulás,
gyermekek iskolakezdési támogatása, egészségbiztosítás

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

A következő tájékoztató, regisztráció és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ (Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.)

2022. szeptember 12. 14 óra(hétfő)
06-70/514-4897

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?

Nálunk lehetséges!
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

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.

A
z 

ak
ci

ó 
20

22
.0

9.
30

-i
g 

ér
vé

ny
es

.

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

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

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

PINCÉR / FELSZOLGÁLÓ

A VILLA PÁTZAY BORBIRTOK CSAPATA
MUNKATÁRSAKAT KERES:

MUNKAKÖRBEPINCEMUNKÁS
FELADATOK:

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

• Igényes, önálló munkavégzés a borász utasításai alapján

• Bejelentett, stabil munkahely
• Modern környezet
• Versenyképes fizetés

ELVÁRÁSOK:

AMIT AJÁNLUNK:

Munkavégzés helye:

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

Villa Pátzay Borbirtok, 8258 Badacsonytomaj, Római út 199.

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

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

INGATLAN ADÁS-VÉTEL, BÉRBEADÁS
TELJES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS

BIZTOSÍTÁS KÖZVETÍTÉS

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

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

Vasárnap:

10.30-14.30
09.00-13.00
ZÁRVA

Szept. 9. (péntek):
Szept. 10. (szombat):
Szept. 11. (vasárnap):

10.00-20.00
10.00-20.00
10.00-18.00

HÉTVÉGI NYITVATARTÁS

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 09. 08 - 2022. 09. 21.

Sertés csontnélküli tarja
Sertés csontos császár formázott
Sertés császárvég

Pápai frankfurti virsli
Pápai füstölt főtt tarja
Pápai disznósajt
Pápai füstölt főtt császárszalonna
Pápai olasz felvágott

2.090 Ft/kg
1.790 Ft/kg
1.130 Ft/kg

2.470 Ft/kg
3.490 Ft/kg
1.950 Ft/kg
3.260 Ft/kg
2.190 Ft/kg

Üzletünkben birkahús kapható!
SZÉP-kártyás fizetési lehetőség, minden alszámláról!

Köveskáli Káli Art Inn panziónkba keresünk
munkájára igényes, precíz

SZOBAASSZONYT
FELSZOLGÁLÓT

éves állásra 8 órás munkarendben.
Fényképes önéletrajzot bérigény megjelölésével

a kali@kali-art.com e-mail címre várunk.
További információ: +36-30/922-8715

Nagy és Nagy Kft.
olaszrizling szőlőt

vásárol.

Érdeklődni és
konténert rendelni

a 87/571-014-es
telefonon tudnak,
hétköznapokon

14.30-ig.

Rezsicsökkentés=

NAPELEM
Még elérhető 50%-os

támogatás, és rövidesen
indul a 100%-os pályázat!

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.

Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

- 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

- Középfokú végzettség
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány,
érvényes jogosítvány

- Vezetőüléses targonca (3324),
vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

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

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

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

SZEDD MAGAD AKCIÓ
a lesencetomaji

ALMA!

-ben

Szeptember 17-18-án
(szombat és vasárnap)

9-17 óra között

A kereszteződésekben
ki lesz táblázva

az útvonal.

Télálló almafajtáink:
- Idared
- Rozella
- Luna

FENYŐFENYŐ

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

Gerenda, deszka,
tetőléc stb.

FŰRÉSZÁRUFŰRÉSZÁRU

Tel.: 06-30/929-6970

ELADÓELADÓ
Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk szeptember 12-től szeptember 16-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:

tavaszi zöldségleves, lencsefőzelék fasírozottal

daragaluska-leves, rakott penne

rizsleves, paprikás krumpli

hentesleves, mákos-meggyes palacsinta vaníliaöntettel

paradicsomleves, rántott sertésborda rizzsel

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 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

269
Ft/db

538 Ft/l

598 Ft/l

299
Ft/db

598 Ft/l

299
Ft/db

598 Ft/l

299
Ft/db

598 Ft/l

299
Ft/db

319
Ft/db

379
Ft/db

0,33 l

0,5 l

967 Ft/l

758 Ft/l

ÚJ NYITVATARTÁS
SZEPTEMBER 12-TŐL:

Hétfő-szombat:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00
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