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

Mobil: 06-20/980-8059
XXV. évf./2.   2019. január 19.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

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

kft.nyomda

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

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

ingyenes hetilap

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat
3 műszakos munkarendbe

élelmiszer csomagolókat, palettázókat (raklapra csomagolás)

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat
(ülő vagy álló munkakörök)

gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat
(SMT gépkezelőket napi 12 órás munkaidőbe)

191.400 Ft/hótól

valamint

2, 3 és folyamatos műszakrendbe

Állandó szombatos munkarendbe operátorokat

CNC gépkezelőket, esztergályosokat, lakatosokat,
gépbeállítókat, felületkezelőket, fémipari szakmával

rendelkező munkatársakat keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

ÚJ ÉV, ÚJ ÁLLÁSOK

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2019. január 21. 14 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(hétfő)

A cégcsoport
keres.

Beo
raktári munkavállalókat

Amit ajánlunk:
- határozatlan munkaviszony
- 86%-os bejárási hozzájárulás
- munkaruha
- egyműszakos munkarend

(hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)
- bruttó 220.000 Ft alapbér
- 13. havi fizetés
- targoncás jogosítvány előnyt jelent

Jelentkezni és érdeklődni személyesen lehet hétfőtől
péntekig 8-tól 14:30-ig. Cím: Beo Kft. Nyirád TSZ major

Adminisztratív munkákra munkatársat
keresünk akár 6 órás munkaidő beosztással

is lehetséges.
Tapolcai telephelyű cég.

Tel.: 06-30/9394-047

JELENTKEZÉS:
Telefonon a 06-70/610-0064-es telefonszámon.

Csörgess meg, visszahívunk!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK
EGY, HÁROM VAGY FOLYAMATOS MŰSZAKBAN

ÉS
MUNKAKÖRBEN!

OPERÁTOR, ÖSSZESZERELŐ GÉPKEZELŐ

Amit biztosítunk számodra:
• Béren kívüli juttatás
• Jelenléti prémium
• Teljesítmény prémium
• Munkabér előleg
• Hosszú távú munkalehetőség
• Munkába járás támogatása

- bérlettel (előre biztosítjuk)
- üzemanyag térítéssel

• Távoli lakóhely esetén szállás

A Tapolcai Pisztrángtelepen
egész évben kapható:

Élő pisztráng
Füstölt pisztráng
Élő ponty
Élő szürke harcsa

1850 Ft/kg
2700 Ft/kg
1050 Ft/kg
2500 Ft/kg

NYITVA:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-17

SZOMBATON 8-13
Az akció 2019. január 18-tól a készlet erejéig tart. A kép csak illusztráció. Részletek az üzletben.

Veszprém, Bezerédi u. 2. (A volt okmányiroda utcájában)

Tel.: 06-88/787-599
A buszpályaudvartól 200 méterre.

Autóval megközelíthető a rendőrséggel szembeni tér felől. Parkolási lehetőség a bolt előtt.

Számítógépes látásvizsgálat:

érkezési sorrendben,

hétfőtől-péntekig, minden nap 9-től 16 óráig.

SZUPER OPTIKASZUPER OPTIKA

AKCIÓAKCIÓ
Unja már, hogy állandóan
cserélgetnie kell az olvasó
és az „utcai” szemüvegét?

Van megoldás:
Multifokális szemüveg
prémium minőségben!

a szemüveg teljes árából!
A keretből is, a lencsékből is,

és a munkadíj árából is!

-55% kedvezménnyel

TAPOLCA, Berzsenyi u. 13. (Spar alatti utca) Ingyenes parkolási lehetőség!
Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo: 8-13 Tel.: 06-30/3062-499

JELMEZEK + kiegészítők BÉRELHETŐEK
üzletünkben.

Méretek:
bölcsis mérettől
felnőtt méretig.

zsebibabatapolca

Zsebibaba
Baba-Mama Bolt és Bizományi

Nagy választékban több mint 500 JELMEZ
közül lehet választani.

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

Tehergépkocsi-vezetőt
felveszünk!

06-30/2161-910

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON

HALLÓKÉSZÜLÉKEKHALLÓKÉSZÜLÉKEK
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATINGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ETUNE hallókészülék vásárlása esetén:

EGYET FIZET
KETTŐT KAP!

Tapolca, Petőfi u. 18. (buszpályaudvarral szembeni utca) H-ear Kft.

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az akció visszavonásig érvényes!
További részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Hallásvizsgálatra bejelentkezés

telefonon: 06-30/7831-283
H-P: 9–16

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

SZAKÁCS

Hunguest Hotel Pelion**** superior
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Érdeklődni:
Joós Adél szállodaigazgató

Tel.: 06-30/619-76-31
e-mail: joosa@hunguesthotels.hu

KÚTTISZTÍTÁS
Ipari, magán kutak szakszerű és alapos tisztítása,

kutak ásása, kútházak kivitelezése, köves-
és gyűrűs kutak javítása.

Vállaljuk szakszerű gyümölcsfa,
ipari szőlőterületek metszését,

sövényvágás, permetezés, kapálás, zöld munka.

Hívjon minket, írjon nekünk vagy kérje ingyenes, teljeskörű ajánlatunkat!

+36-70/674-9728; +36-87/687-037
tutifixagro@gmail.com

Szeretné, ha esküvőjén / rendezvényén mindenki otthonosan
érezné magát?

Helyszínt és megbízható csapatot keres?
Segítségre van szüksége a szervezésben?

Céges-, esküvői, ballagási, születésnapi
rendezvények teljeskörű lebonyolítása.

Lánybúcsúk, legénybúcsúk szervezése.

+36-70/674-9728; +36-87/687-037
tutifixagro@gmail.com

Hívjon minket, írjon nekünk vagy kérje ingyenes, teljeskörű ajánlatunkat!

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Hagyományos acélszerkezetek összeállítása
• Hegesztési elő- és utómunkálatok

• Szakirányú szakmunkás/fémmegmunkáló végzettség
• Megbízható, pontos, precíz munkavégzés

• Megbízható, német tulajdonú stabil munkahely
• Versenyképes jövedelem
• Magas műszakpótlékok (törvényhez képest)
• 13. havi fizetés
• Havi mozgóbér
• Munkatárs ajánlási program
• Bejárási támogatás (busz, vonat, autó)

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Amit kínálunk:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el hozzánk
fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: hr@rhodius.com

LAKATOS
pozícióba.

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Gyártásközi anyagmozgatási feladatok ellátása
• Anyagmozgások könyvelése vállalatirányítási rendszerben
• Kapcsolattartás a raktár és a gyártási terület között

• Érvényes targoncavezetői jogosítvány /vezetőüléses és
gyalogkíséretű targonca/

• Magabiztos számítógépes felhasználói ismeretek
• Három műszakos munkarend vállalása

• Gyártói vagy ipari környezetben szerzett tapasztalat
• Raktárosi vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Képességek, amelyek előnyt jelenthetnek:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el
hozzánk fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: andrea.toth@rhodius.com

ANYAGMOZGATÓ
pozícióba.

Érdeklődni: 06-30/3788-163

Festésben jártas kollégát keresünk
éves munkára hivatalosan bejelentett

állás, heti fizetés.
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

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 14.00 - 20.00
05.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

HÚSPATIKA
Tapolca, Fő tér 4. Ny.: H-P: 6.30-18.30, Szo.: 6.30-14

Kínálatunkból:Kínálatunkból:

Békacomb, koktélrák, fácán, házinyúl comb, liba, kacsa, malac,
borjú, sertés, baromfi. Pisztráng, keszeg, pontypatkó, fogasfilé kapható!

Fűszerek és BBQ szószok kaphatók!

sült kolbász, hurka,

saláták, szendvicsek, kávé

Reggelizőnkben:

sült csirke, oldalas,

SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!

Trappista sajt
Pizzasonka
Falusi csemegekolbász
Tepertőkrém 250 gr(natúr, mustáros) 1196 Ft/kg

Sertéslapocka
Pecsenye csirkecomb
Gyorsfagyasztott sertésvelő
Gyorsfagyasztott hízott kacsacomb
Formázott comb rendelésre(parasztsonkának)

1.690 Ft/kg
1.599 Ft/kg
1.999 Ft/kg

299 Ft/db
93
399 Ft/kg
599 Ft/kg

1.970 Ft/kg
999 Ft/kg

0 Ft/kg

2019. január 18. - január 25.

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus
06-30/318-1984
• Szeretné tudni, hogy milyen a bőrtípusa?
• Szeretné tudni, mivel ápolja a bőrét?
• Bőrproblémája van, és nem tudja rá a megoldást?

Térítésmentesen megtudhatja, milyen az Ön bőrtípusa,
mit kíván az Ön bőre az optimális bőregészség érdekében!

Január-február hónapban látogasson el hozzánk,
és segítünk!

Legyen büszke bőrére!
Forduljon hozzám
bizalommal!

Időpontkérés
szükséges!



A pápai húsgyárba 2 műszakos
munkarendbe keresünk agilis

férfi- és női munkaerőt!

Délelőtt: 800 Ft/óra
Délután: 900 Ft/óra
Túlóra: 1000 Ft/óra

06-70/639-5142,
06-70/639-6298

tutifixagro@gmail.com

Bérezés:

Érdeklődni:

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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Húsipari csomagoló munkára
keresünk női, férfi munkaerőt!
2 műszak, 8 órás munkarend,

ruházat-, szállítás- és napi
egy étkezés biztosított!

Fizetés:
délelőttös műszak 800 Ft/óra,

délutános: 900 Ft/óra,
túlóra: 1000 Ft/óra.

Ugyanitt keresünk gépbeállító-
és betanított műszerész munkára
dolgozókat kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni
a 06-70/639-5142-es,
a 06-70/639-6298-as
telefonszámon, vagy

a tutifixagro@gmail.com
email címen!

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

Érd.: 06-70/369-8655

(3 nyelvű) Tanúsítványt adó munkavállalásra alkalmas(3 nyelvű) Tanúsítványt adó munkavállalásra alkalmas

indul Tapolcán 2019. január 23-tól.
Svéd frissítőmasszázs: 39.000 Ft • Nyirokmasszázs: 42.000 Ft

Reflex talpmasszázs: 42.000 Ft

MASSZÁZSTANFOLYAMMASSZÁZSTANFOLYAM

Fny.sz. 00777/2012

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Badacsonytördemic zártkerti ré-
szén, balatoni panorámás, 8,5 m2-
es, könnyűszerkezetes ház 1213
m2-es gyümölcsös telekkel vízve-
zetékkel eladó. Ir.ár: 3 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Kővágóörsön amerikai konyha,
nappali + 3 félszobás kitűnő álla-
potú családi ház nagy terasszal,
1680 m2-es telekterülettel eladó.
Ir.ár: 37,9 mFt. T.: 06-20/915-6635
Diszelben hegyekre panorámás,
170 m2-es lakóterületű, rendkívül
igényes 2 nappali + 4 szobás, 2
fürdőszobás családi ház 782 m2 te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 55 mFt. T.:
06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén a
Balatonra és a bazalthegyekre pa-
norámás, állandó lakásra alkal-
mas, 88 m2-es lakóterületű, ga-
rázzsal, pincével rendelkező kitűnő
állapotú hétvégi ház, 3 fázis áram-
mal, fúrt kúttal, hidroforral, veze-
tékes vízzel 3317 m2 telekkel eladó.
Ir.ár: 16 mFt. T.: 06-20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóterületű,
felújított nappali + 1 egész + 1 fél-
szobás, dryvit szigeteléses, központi
fűtéses családi ház eladó. Ir.ár:
17,5 mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencefalu zártkerti részén bala-
toni panorámás kb. 24 m2-es ház-
rom felújításának lehetőségével,
4233 m2-es telek eladó. Ir.ár: 1 mFt.
T.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kel foglalkozom 22 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nya-
ralót, mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást külföldi vevő-
körrel! Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Eladó Csobánc, Diszeli oldalán
2877 m2-es terület, rajta 31 m2-es
kis ház, alatta pince, présház, nagy
víztároló. Tel.: 06-30/844-7234_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsí-
tés, hőkamerás vizsgálatok, nap-
elemes rendszerek tervezése. EURA
MÉRNÖKIRODA Kft. 06-20/4067-
310_____________________________

Tapolcán frekventált helyen 4845
m2-es belterületi telken, víz, villany,
gáz közművel 1212 m2-es épület el-
adó. Kiváló lehet kereskedelmi,
ipari, raktározási célra egyaránt. Irá-
nyár 55m+áfa. Tel.: 06-70/4545-
176_____________________________

Badacsonytördemic külterületén
3000 m2-es mezőgazdasági terü-
let eladó. Érdeklődni a 06-30/868-
1361-es számon lehetséges._____________________________

Badacsonyi hegyen 7736 m2-es jó
termő olasz rizling ültetvény el-
adó. Érdeklődni a 06-30/868-1361-
es számon lehetséges. _____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyiben
megbíz minket lakása, családi
háza, nyaralója, pincéje, építési
telke, mezőgazdasági  ingatlan-
ja eladásával, mi gyorsan, jó
áron értékesítjük. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Kisapáti ház és bádogosipari gépek
eladók. Tel.: 06-20/358-3922_____________________________

Tapolcán a kertvárosban kétszin-
tes ház külön bejáratos lakrésszel
eladó vagy lakásra, kisebb családi
házra cserélhető. Ár: 20,9 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Diszelben építési telek eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/600-7729

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Seat Ibiza 1994-es évjáratú, mo-
torikusan kitűnő állapotban, lejárt
műszakival eladó. Ir.ár: 150.000 Ft.
Tel.: 06-20/968-0290

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-
8439_____________________________
Lego-t veszek, korrekt áron.
legomarcell@gmail.com Tel.: 06-
30/397-7912_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, vi-
aszok forgalmazása. Kapható ápo-
lókészlet fa ablakokhoz, bejárati aj-
tókhoz. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB lapok,
rétegelt lemezek, gyalult deszkák,
szegélylécek, stáflik, kerítésdesz-
kák, műszárított fűrészáruk folya-
matosan kaphatók. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP T.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri nyí-
lászárók, ablakpárkányok, redő-
nyök, szúnyoghálók, nagyon ked-
vező áron. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórákat,
hagyatékból maradt tárgyakat.
Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

Simson motorokat vásárolnék min-
den típust működő képtelent is, al-
katrészeket és egyéb régi moto-
rokat. Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi fa-
teknőt, famelencét, porcelánokat,
régi fazekakat, edényeket, kovács
üllőt, nagy satut és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

130 kg-os hízósertések eladók.
Tel.: 06-30/9752-443_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Vízvezetékszerelési szerszámok
eladók. Viega présgép, Makita ho-
ronymaró, Rotthenberger menet-
vágó kézi, csősatu, Pexfit kézi pré-
selő 16-20-25-ös, rézcsőhajlító
készlet 12-15-18-22-es, rézcső-
hajlító műanyag 15-18-as, rézcső
vágó kicsi-nagy, svédfogók, mo-
sogatócsap lyukasztó, műanyag-
csővágó olló, lézeres vízmérték,
Makita vésőgép HR4003C, vésők,
fúrók. Tel.: 06-30/313-3204_____________________________

Kiváló minőségű almafajták: ida-
red, jonagold, mutsu, starking el-
adó 200 Ft-os egységáron. Tapol-
ca, Apponyi A. u. 33. Tel.: 06-
87/321-784, 06-30/4852-690_____________________________

Búza 5500 Ft/q, pókocsikerék 750
16-os 2 db, rotahajtómű kapákkal,
súlyzókészlet, Zetor alkatrészek
eladók. Tel.: 06-20/9941-550_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi
ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavá-
gó), hidraulikus tápegység
300bar/380V,  benzin- és dízelmo-
toros aggregátorok, levegős szer-
számok,  tányércsiszoló 350 mm
380V,  festék- és habarcskeve-
rők, benzin és dízel oldalkihajtásos
állómotorok 2-9 LE-ig, falhorony-
maró, optikai távolságmérő,  opti-
kai   szintező,  profi szintezőállvány,
Honda és Briggs motoros kapáló-
gépek Hilti-Fein-Bosch-Makita
gipszkartoncsavarozók,  gőzölős ta-
péta eltávolító gép, kapocs- és
szögbelövő gép 220V, Hilti 12V-os
fúró-csavarozó, Hilti-Bosch akkus
fúró-véső kalapács 36V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek,  Echo egykezes profi
motorfűrész, Makita akkus sze-
gélyvágó, 5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgászcsónaknak
eladó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

VEGYES oöl

Tehergépkocsi vezetőt felveszünk.
Tel.: 06-30/2161-910_____________________________

Festésben jártas kollégát kere-
sünk éves munkára hivatalosan be-
jelentett állás, heti fizetés. Tel.: 06-
30/3788-163_____________________________

Munkájára igényes szobafestőt
keresek egész éves munkára Ta-
polca és Badacsony környékén.
Tel.: 06-30/3909-122

Dr. Köröskényi Kálmán értesíti pá-
cienseit, hogy december 20-tól
február 04-ig a rendelés szünetel.
A szájhigiéniás tanácsadás üzemel. _____________________________

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyászat,
visszér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734

KÖZLEMÉNY

Tapolcán az Egry utcában, I. eme-
leti, 1+2,5 szobás, felújított, ala-
csony rezsijű lakás eladó. Ár: 14,6
mFt. Tel.: 06-30/513-3330_____________________________

Tapolcán a Keszthelyi út 45-ben,
magasföldszinti, 68 m2-es lakás el-
adó. Ir.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06-30/355-
0585_____________________________
Tapolcán a belvárosban felújított,
erkélyes, 55 m2-es, klímás, egye-
di mérésű, kiváló állapotú, 4. eme-
leti lakás eladó. Ár: 12,99 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. emeletén
74 m2, 3 szobás,  jó állapotú er-
kélyes lakás eladó. Egyedi gázfűtés,
szigetelt épület, új, hőszigetelt mű-
anyag nyílászárók új redőnyökkel,
szúnyoghálóval, fa parkettás szo-
bák, külön fürdő és WC. Ár: 16,9 M
Ft Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, er-
kélyes, 54 m2-es, nagy konyha-ét-
kezős, felújítandó lakás eladó./kü-
lön fürdő, külön WC/ Ár: 10,99 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Eladó Tapolcán az Ady E. utcában
1,5 szobás, 52 m2-es 4. emeleti er-
kélyes (tégla) lakás. Irányár: 11,5
MFt Tel.: 06-70/366-1697_____________________________

Tapolcán az Egry utcában eladó
egy 59 m2-es első emeleti, felújí-
tott lakás. A ház szigetelt, saját ka-
zánnal. A lakások egyedi fűtés-
mérővel felszereltek. Ár: 15,5 mFt.
Hasonló Győr környéki vagy Bu-
dapest környéki csere érdekel. Tel.:
06-30/688-5709, esti órákban 

Keresek eladó garázst Tapolcán. 
Tel.: 06-20/433-1689

Tapolcán a Május 1. utcában 2,5
szobás lakás nemdohányzó, jöve-
delmét igazolni tudó bérlő részére
hosszútávra kiadó. A lakás félig bú-
torozott, gázkonvektoros. Házi állat
kizáró ok. 2 havi kaució szükséges.
Tel.: 06-20/285-7802_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalember ré-
szére albérlet kiadó. Tel.: 06-70/775-
3298_____________________________
Albérlet kiadó Tapolca városköz-
pontjában. Teljesen felújított, 2
szobás, részben bútorozott. Bérle-
ti díj havi 60.000 Ft. 2 havi kaució
szükséges. Kizárólag jövedelem-
mel rendelkezők jelentkezzenek.
Február 1-től beköltözhető. Tel.:
06-70/940-1614_____________________________

Fiatal, egyedülálló nő albérletet ke-
res Tapolcán vagy vonzáskörzeté-
ben. Tel.: 06-70/423-1375_____________________________

Sümegen vagy Tapolcán 1-1,5
szobás kiadó családi házat keresek
február 1-jei költözéssel, élettárssal
és egy kutyával. Ajánlatokat a 06-
30/240-4525 telefonszámon vá-
rok. _____________________________
Albérlet kiadó Tapolcán. Tel.: 06-
30/383-3958_____________________________

Badacsonyörsön és Tapolcán szál-
lás kiadó csapatnak vagy 1-2 főnek,
munkásoknak, családnak. Tel.: 06-
30/839-7546

Kiadó volt Scotti Udvarház (Spiller 
Pub) Sümeg, Szent I. tér 1. meleg-
konyhás egység berendezéssel
vagy anélkül. Más hasznosítás is le-
hetséges. Tel.: 06-30/444-6777_____________________________

Badacsony központjában a Dísz-
téren 60 m2 területű üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 06-20/344-9797_____________________________

Répa Rozi Csárda mellett újonnan
kialakított kereskedelmi egységek
(bolt, kávézó, cukrászda) kiadók.
Tel.: 06-30/444-6777_____________________________

Herbária bolt keresi új, szerető gaz-
dáját. Jól bejáratott, 12 éve működő
Herbária bolt bérleti joga átadó,
céggel együtt. Ha felkeltettem az ér-
deklődésedet a 06-20/433-3359-es
számon hívhatsz. _____________________________

Sümegen, Kossuth u. 30. 100 fő
befogadóképességű azonnal üze-
meltethető munkásszálló kiadó
esetleg eladó. Tel.: 06-30/444-
6777

GARÁZS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

C és E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező gépjárművezetőt kere-
sünk belföldi élőállat szállító te-
hergépjárműre. Tel.: 06-30/226-
0909_____________________________
Kovács Zoltán Biovitis Pincészet fo-
lyamatosan keresi azt a munka-
társat, aki borász és aki a piacok-
ra el is járna. Szakmailag mindig
mellette állok. Tel.: 06-70/386-
6953_____________________________
Megbízható, munkájára igényes,
józan életű kőművest (bér: 14.000
Ft/nap), építőipari segédmunkást
(bér: 9000 Ft/nap) és betanított kő-
művest (bér:11.000 Ft/nap) kere-
sünk. "B" kat. jogosítvány előny.
Érd.: 06-30/360-5294_____________________________

Újonnan nyíló, egész évben nyitva
tartó vendéglátó egységünkbe szak-
mai tapasztalattal rendelkező, mun-
kájára igényes szakácsot keresünk
hosszú távú munkalehetőséggel.
Amit kínálunk: kiemelt bérezés,
utazási hozzájárulás, éves munka-
lehetőség Jelentkezés módja: Öné-
letrajz a folly.reka@follyarbore-
tum.hu e-mail címre_____________________________

Badacsonyörsi Folly Arborétumba
munkájára igényes, kertészeti és
építészeti segédmunkást keresünk.
Elvárások: önálló munkavégzés és
munkára való igényesség, nagyfo-
kú munkabírás, megbízhatóság,
bejárás saját gépjárművel. Tele-
fonszám: 06-70/453-2896_____________________________

Rakodógép kezelőt univerzális gép-
re, és tehergépkocsi vezetőt kon-
téneres autóra éves állásra fel-
vennék. Érdeklődni: 06-20/316-
8106_____________________________
A vonyarcvashegyi Zenit Hotel Ba-
laton****superior, Bock Bisztró
Balaton étterem keres FELSZOL-
GÁLÓ kollégát éves állásra. Bé-
rezés: átlag nettó 220.000,- Ft +
bejárás támogatás. Jelentkezés
önéletrajzzal: sales@hotelzenit.hu
vagy +36-30/217-9981_____________________________

A vonyarcvashegyi Bock Bisztró
Balaton étterem keres munkájá-
ra igényes  konyhai kisegítő kol-
légát éves állásra átlag nettó
168.000,- Ft havi kereset-
tel, negyven órás munkarend-
ben. Jelentkezés önéletrajzzal: 
sales@hotelzenit.hu vagy +36-
30/217-9981_____________________________

Varrónőket keresünk alkalmi fog-
lalkoztatással heti 2-3 napban. Érd.:
Vegyesipari Szövetkezet Tapolca,
Ipar u. 1954/6._____________________________

Szakácsot, főzőnőt, konyhai ki-
segítőt egész éves állásra felve-
szünk Révfülöpre az Evangélikus
Oktatási Központba. Jelentkezni
lehet a revfulop@lutheran.hu e-
mail címen fényképes önélet-
rajzzal vagy 2019. január 19-én
14-18 óra között személyesen
(Révfülöp, Füredi út 1.) vagy
egyeztetett időpontban (06-
20/770-3829). Amit nyújtunk: biz-
tonságos munkahely, szép és
családias munkakörnyezet, biz-
tos jövedelem, kiszámítható jövő,
útiköltség térítés, ingyenes mun-
kahelyi étkezés. Amit elvárunk:
megbízhatóság, szakmai igé-
nyesség, alkalmazkodás. 

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nad-
rág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális be-
üzemelése, javítása. Továbbá kon-
vektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és gázboj-
lerek vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szántói
László gázszerelő T.: 06-20/520-
2465_____________________________
Kertépítő. Automata öntözőrend-
szerek tervezését, kivitelezését vál-
lalom. Hívjon bizalommal. Kozák Zol-
tán Tel.: 06-20/509-1240_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereske-
dés. Kerti gépek alkatrészei,
kiegészítõi. Motorfûrész láncok,
elektromos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lapvibrátort,
döngölõt, aggregátort, beton vibrot,
földfúrót, bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, beton-
keverõt, kõroppantót, gyeplazítót,
aszfaltvágót, fúrót, vésõt és még
sok mindent. Érd.: Marton Gép-
kölcsönzõ Tapolca, József A. u. 12.
T.: 06-87/321-341, 06-30/756-8855_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől –
szüretig minden, ami szőlő. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és pan-
ziók éves karbantartása. Hívjon bi-
zalommal, megbízható munka,
számlaképesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Vízvezeték-fűtésszerelés és egyéb
épületgépészeti munkákat válla-
lunk. Tel.: 06-30/379-8551, 06-
30/9478-233_____________________________

Idősgondozást vállalok Tapolcán 8-
15 között, hétvégén nem! 20 éves
tapasztalattal. Tel.: 06-30/490-1997_____________________________

Cserépkályha, kandalló és ke-
mence tervezése, építése, átraká-
sa garanciával. Tel.: 06-70/3392-
422, www.balatonkalyha.hu_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sürgős-
ségi zárnyitás! Immobilizeres au-
tókulcsok másolása, kulcsházak,
távirányítók, kapunyitó távirányítók,
kés-, húsdaráló kés- és metszőol-
ló-élezés. Tapolca, Sütő A. u. 3. Tel.:
06-20/9855-898_____________________________

Kádajtó beépítésre vállalkozót ke-
resek Badacsonytomajra. Tel.: 06-
30/448-0662_____________________________

Metszést és egész éves szőlő-
munkát vállalunk. Uitt: alkalmi trak-
torozást is. Tapolca és a Szent
György-hegy környékén. Tel.: 06-
30/632-5389_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

TISZTELT AUTÓTULAJDONOSOK!
Szervizünk teljeskörű javítást vállal.
Amenynyiben nálunk javíttatja au-
tóját, kérje az ingyenes lámpaállítást!
TÓTHAUTÓTECHNIK AUTÓVILLA-
MOSSÁG, KLÍMASZERVIZ Tapolca,
Keszthelyi u. - Stadion u. sarkán. Tel.:
06-20/9237-920, 06-20/455-7534,
www.tothautotechnik.hu, 
Email: tothauto@t-online.hu, 
info@tothautotechnik.hu_____________________________

BMW 318 i, 346 L, 2002. VII.
havi, 143 LE EU4-es, ezüstmetál,
sok extra, ABS, klíma aut. tempo-
mat, 2000 cm3-es, 9 kerék, nagyon
jó téli gumik, levehető vonóhorog,
xenon, német papírokkal eladó,
166.500 km-re. Ir.ár: 930.000 Ft.
Tel.: 06-87/950-393, 06-30/577-
0379_____________________________
TZ-4K utánfutó eladó. Tel.: 06-
30/313-3204

JÁRMÛ sYx

Káptalantótiban minőségi anya-
gokból épített, újszerű, szigetelt,
műanyag nyílászárós, gázfűtéses,
kétszintes ház pincével, garázzsal,
gondosan ápolt 1200 m2 telekkel
eladó. Ár: 39,9 MFt Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________
Tapolca északi részén öt szobás,
két konyhás, két fürdőszobás csa-
ládi ház, nagy pincével, garázzsal és
műhellyel eladó. Ir.ár: 29 mFt. Tel.:
06-30/282-4146_____________________________

Tapolcán eladó 1 szobás ház vá-
rosközponthoz közel, új nyílászá-
rókkal, belül felújítva. Ir.ár: 8 mFt.
Tel.: 06-30/562-2794_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben el-
adó egy 94 m2-es,  4 szobás, két-
szintes, összkomfortos, jó állapotú
sorházi családi ház, hátsó, kb. 40
m2-es önálló kerttel, terasszal, elől
szintén önálló telekrésszel, valamint
vállalkozásra is alkalmas 16 m2-es
önálló kis házzal. Ár: 23,9 M Ft Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatonrendes belterületén Bá-
nyász utcában, 2160 m2 összköz-
műves építési telek eladó, meg-
osztható is. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/452-7257_____________________________

Tapolcán eladó egy 230 m2-es, két
önálló bejárattal rendelkező, két-
szintes, jó állapotú, 2003-ban épült
családi ház, 640 m2 telekkel, kert-
tel.  (téglaépítésű, cseréptetős,
egyedi gázfűtés, össz. közmű) Irá-
nyár: 26,9 M Ft Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Lesencetomajon 100 m2-es jó
állapotú, cseréptetős családi ház,
külön nyári konyhával, 200 m2  jó
állapotú gazdasági épületekkel
2.240 m2 telken, teljes közművel el-
adó. Ár: 9,9 M Ft!!! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Balatoni örök panorámás, belte-
rületi építési telek!  Badacsonyto-
majon 150 m-re a Balatontól, 2100
m2 panorámás, belterületi telek el-
adó, 15 % beépíthetőséggel. Ár:
29,9 M Ft Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Horvátországban, Vir szigetén,
közvetlen tengerparti, 60  m2-es,
földszinti, 2 szoba + nappali-
amerikai konyhás, 6 személyes,
klimatizált apartman teljes be-
rendezéssel, egy újszerű, 165
LE-s jetskivel eladó. A tenger 15
m-re van, áprilistól októberig ki-
adható, 100-150 €/nap bérleti dí-
jért! Megtérülés 8-10 év! Ár:
46,9 mFt Tel.: +36-70/376-7820

Tapolcán, Egry utcában, 59 m2-es,
1+2 félszobás, erkélyes, 4. eme-
leti lakás áprilisi költözéssel el-
adó. Ir.ár: 14,5 mFt. Tel.: 06-20/922-
4445_____________________________
Eladó lakás Tapolcán a városköz-
pontban, 57 m2-es felújított tégl-
alakás eladó. 15,5 mFt. Tel.: 06-
30/2324-250_____________________________

Tapolcán belvárosban 59 m2-es 2
szoba + étkezős, felújított lakás el-
adó. Ár: 14,9 mFt. Tel.: 06-30/273-
0453_____________________________
59 m2-es, 4. emeleti, felújított, Y-
i lakás eladó. Tel.: 06-20/5777-
235_____________________________

Tapolcán a Dobó lakótelepen 60
m2-es, első emeleti, erkélyes, fel-
újított lakás eladó. /Külön nyíló
szobák, külön fürdő, külön WC/ Ár:
12,9 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán eladó 59 m2-es lakás,
nagy erkéllyel, felújítva, beépített
konyhabútorral a Kazinczy téren.
Tel.: 06-70/524-5076_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben 64
m2-es 1+2 félszobás, konyha-ét-
kezős, 2. emeleti, erkélyes, felújí-
tandó lakás eladó. Ár: 15,6 MFt Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, Egry József utcában, 64
m2-es, 2+1 félszobás, erkélyes,
teljesen felújított, 3. emeleti lakás
eladó. Ár: 15,9 mFt. Tel.: 06-
70/631-2413_____________________________

Tapolcán nagyon közel a belvá-
roshoz, frekventált helyen, 64 m2-
es, első emeleti, felújítandó lakás
eladó. Ár: 12,5 MFt Tel.: 06-30/860-
2010

LAKÁS AC1Bdg

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, párká-
nyok, lépcsõlapok, szegélylécek
gyártását vállaljuk. VEMI-2003 Kft.
Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTALOS
FATELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemérése.
Vezetékek nyomvonalazása. Tel.:
06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu Tel.: 06-
20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkõtelení-
tés, gázkészülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéster-
mék elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-biz-
tonsági tanácsadás, gáz-ipari mû-
szaki-biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y gyógy-
szertár mellett) Tel.: 06-30/393-
1525, 06-87/411-816 EXPRESSZ
munka. Mindenféle cipõ, táska,
lószerszám, foci, ponyva, farmer,
bõrkabát javítása, cipzár cseréje.
Póráz, nyakörv, derékszíj kapható.
Ringlizés, patentozás. Munkaru-
házat! Nyitva: H: szünnap, K-SZ-P:
8-16, CS: 8-18, SZ: 8-12, Ebédidõ
12-13_____________________________
Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kárpi-
tozása, javítása. Bőr bútorok javí-
tása, áthúzása, ponyvák javítása,
készítése. Autóülések, motorülés ja-
vítása, áthúzása szövet, bőr, műbőr
választék. Kisgyörgy János kárpi-
tos 8300 Tapolca, Kinizsi Laktanya
T.: 06-20/465-8854_____________________________

Pincék, gazdasági épületek építé-
se, felújítása, támfalak, kerítések,
kocsi beállók, térburkolatok építé-
sét vállalja építőipari Kft. Tel.: 06-
30/529-9216

Eladó 2 db ülőpad 2 m hosszú. Ir.ár:
15.000 Ft. Tel.: 06-87/322-780_____________________________

Bútor készletünk akciós  ajánlatai:
három darabos ülőgarnitúra 35.000
forint, ágyazható garnitúra 68.000
forint és 98.000 forint. Stílus Galéria
Antikvitás Csigó Malom 8286 Gyu-
lakeszi, Kossuth Lajos utca 109.
Nyitva naponta 9 - 17 óra között.
Tel.: 06-20/534-1333_____________________________

Kukorica törtszem eladó. Tel.: 06-
30/227-7549_____________________________

Elektromos kerékpárok, új ben-
zinmotoros kúpos fahasító gép,
körfűrész, akkus flex 24V, oszlopos
fúró benzinmtorosgép 220V, Honda
motoros Bomag lapvibrátor 75-
100 kg, Vibromax 1300 diesel lap-
vibrátor 130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, hordozható kisméretű
cserépkályha, Stihl – Husqvarna-
Jonsered  benzinmotoros sövény-
vágók, Fein fémvágó fűrész új, tér-
kőroppantó új, akkus rezgőcsiszo-
ló (Li-Ion) új,  Schul,  Diana, LG, Sla-
via légpuskák, Honda aggregátor 2-
6,5 KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, új táskakompresz-
szorok, Makita akkus kocsiporszí-
vó, akkus lépcsőjáró molnárkocsi,
asztali körfűrészek, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Csere is lehetséges.
Hibás kisgép akkuk javítása!
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok,  benzinmo-
toros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, Stihl – Husqvarna fűka-
szák, fémvágó szalagfűrészek, ELU
gérvágó-körfűrész átfordítható asz-
tallal,  Vaillant átfolyós vízmelegítős
gázbojler újszerű, Husqvarna da-
milos késes fűkasza, asztali álló sza-
lagcsiszoló 70 cm-es szalaghosszal
220 V, légkompresszorok 4 L-től 200
L-ig különböző teljesítménnyel ipa-
ri kivitelben is,  benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők, Hilti-
Spit-Makita-Bosch- Metabo fúró-
vésőkalapács SDS MAX, kétkezes
vésőkalapács-bontókalapács 220V-
os új, ütvefúró, fúrógép, gipszkar-
ton csavarozó, profi akkus fúrók, fel-
sőmarók, hegesztőtrafó 220/380V
190 A, kis- és nagyflexek, szalag-
rezgő-ekcenter csiszolók, asztali
kettős és vizes köszörűk,  benzin-
és dízelmotoros aggregátorok, de-
kopírfűrészek, felsőgerendás vizes
csempevágók, karos fémdaraboló
380/220V-os, Hilti-Bosch-Makita-
Metabo szerszámgép dobozok el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

_____________________________

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi
melléktermék (parketta és szél-
deszka) méretre vágva, konyhaké-
szen kiszállítva eladó. T.: 06-30/339-
7950_____________________________
Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________

Kiváló minőségű száraz cser, akác
tűzifa eladó 28.000 Ft (1x1x1,7),
16.000 Ft (1x1x1). Válassz a kor-
rektséget. Tel.: 06-30/604-2395

A Tapolcai Hírözön terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Ta-
liándörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Dream Team Étterembe pizzasza-
kácsot keresünk éves állásra. Be-
tanítást vállalunk. Tel.: 06-30/9019-
849

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-20/980-
8059_____________________________
Építőipari munkákat vállalunk in-
gyenes helyszíni felméréssel szak-
szerűen, precíz munkavégzés. Tel.:
06-30/999-2815_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, garan-
ciával! A hirdetés felmutatójának
10% kedvezmény a végösszegből.
Tel.: 06-20/ 9844-667_____________________________

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

_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. T.: 06-30/956-
7005_____________________________
Fakivágás! Veszélyes fák kivágá-
sa. Épületekre, vezetékekre hajló
ágak levágása, alpintechnikai mód-
szerrel. Bozótirtás. Tel.: 06-70/229-
6598 (Pepe Alpin Kft.)_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, keríté-
sek, falak, pincék, sírkövek, nyílá-
szárók, parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Vállalok járólapozást, csempézést,
kerítések burkolását. T.: 06-30/273-
3261_____________________________
Gyorsjavítás! Víz, villany, fûtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerûen, olcsón. T.: 06-20/348-
2726_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parket-
tázást, parkettacsiszolást, szõnye-
gezést, gipszkartonozást, padló-
szőnyegezést, hajópadlózást, lam-
bériázást, parafa burkolást, falszi-
getelést vállalok Tapolcán és kör-
nyékén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. Tel.: 06-70/600-7729_____________________________

_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667

SZOLGÁLTATÁS Üzletünk lakástextil részlegére
olyan kolléganőt keresünk aki szí-
vesen megtanulná a függönyök
szabását, varrását, eladását. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal
személyesen vagy e-mailben a 
tapolca@profipadlo.hu címen. Tel.:
06-87/412-097, 06-20/330-3991_____________________________

Beltéri vakolási munkára (kb. 50
m2) keresek kőművest, Lesence-
istvándra. Tel.: 06-30/955-7549_____________________________

Ábrahámhegyi szálláshely takarí-
tó munkatársat keres. Tel.: 06-
20/230-7990_____________________________

Tapolcai pékségünkbe eladót fel-
veszünk. Kifejezetten kedves, szor-
galmas, jó kommunikációs képes-
ségekkel rendelkezők jelentkezését
várjuk önéletrajzzal: 
krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Kerámiaműhely betanított mun-
kára munkatársat keres. Tel.: 06-
30/424-7094_____________________________

A Révfülöp és Térsége Napközi Ott-
honos Óvoda pályázatot írt ki óvo-
dapedagógus munkakör betölté-
sére, határozatlan időre. Az állás be-
töltése esetén szolgálati lakás biz-
tosítható. A pályázat megtekinthető
a kozigallas.gov.hu, valamint Rév-
fülöp Nagyközség Önkormányzata
honlapján._____________________________

A Kővágóörsi Napközi Otthonos
Óvoda pályázatot írt ki óvodape-
dagógus munkakör betöltésére,
határozatlan időre. A pályázat meg-
tekinthető a kozigallas.gov.hu, va-
lamint Révfülöp Nagyközség Ön-
kormányzata honlapján_____________________________

Állandó csapatunkat bővítenénk.
Cukrász,  pultos- felszolgáló,
konyhai kisegítő munkatársakat
keresünk. Éves állást,  heti két
szabadnapot, szabadságot, ver-
senyképes fizetést kínálunk. Igé-
nyességet, gyakorlottságot, fej-
lődésre való törekvést várunk.
Munkavégzés helye: Köveskál,
Kővirág. Tájékozódni, érdeklőd-
ni a www.kovirag.hu webolda-
lon, vagy a 06 31 324 8498-as te-
lefonszámon szíveskedjenek_____________________________

Húsipari csomagoló munkára ke-
resünk női-, férfi munkaerőt! 2
műszak, 8 órás munkarend, ruhá-
zat-, szállítás- és napi egy étkezés
biztosított! Fizetés:délelőttös mű-
szak 800 ft/óra, délutános: 900
ft/óra, túlóra: 1000 ft/óra. Ugyan-
itt keresünk gépbeállító- és beta-
nított műszerész munkára dolgo-
zókat kiemelt bérezéssel!  Érdek-
lődni a 70/6395142-es, a
70/6396298-as telefonszámon,
vagy a tutifixagro@gmail.com e-
mail címen!_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást keres. 4-
5 fős brigádok és pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kínálunk:
hosszútávú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés:  H-P: 7-16-ig Tel.:
+36-30/249-4699, 87/466-175_____________________________

Mérlegképes könyvelői és köz-
gazdasági, pénzügyi végzettség-
gel rendelkező munkatársat keres
a tapolcai Sz-L Bau Kft. Jelentkezés
önéletrajzzal: hr@szlbau.hu; 06-
87-411 954_____________________________

Tapolcai büfébe heti két napra
éves bejelentett állásra női dolgo-
zót felveszek, nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06-30/812-2214_____________________________

Nemesgulácsi család mellé napi 5
órás munkával házvezetőt felve-
szünk. Tel.: 06-70/363-3453_____________________________

Idős házaspár takarítónőt keres
Tapolcán. Tel.: 06-87/321-875_____________________________

A Taurus Trade Kft. profilbővítés mi-
att munkájára igényes kollégát ke-
res pénzügyi/adminisztrációs mun-
kakörbe. Feltétel: Excel program fel-
használói ismerete. Előnyt jelenthet
pénzügyi/könyvelői területen szer-
zett tapasztalat. Fényképes öné-
letrajzát az iroda@taurustrade.hu
e-mail címre várjuk. _____________________________

Kőművest és segédmunkást ke-
resek éves állásra. Tel.: 06-30/744-
6902_____________________________
Informatikai végzettséggel állást
keresek. Tel.: 06-70/426-5799

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS ISKO-
LA. Tantermi és e-learning (online
otthon végezhető) tanfolyamok!
Beiratkozás: Tapolca, Glázer S. u.
5. Állami támogatás B. kat.: 25.000
Ft. Tel.: 06-87/322-436, 06-
30/3136-427 Nytsz.: 19-0073-05
(VSM.E. 72,41 %, VSM.F. 64,29 %,
ÁKÓ: -, ÁKK: 189.100 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu

Aktív, ráérő hölgyet keresek. Tel.:
06-20/921-0747 
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A pápai húsgyárba 2 műszakos
munkarendbe keresünk agilis

férfi- és női munkaerőt!

Délelőtt: 800 Ft/óra
Délután: 900 Ft/óra
Túlóra: 1000 Ft/óra

06-70/639-5142,
06-70/639-6298

tutifixagro@gmail.com

Bérezés:

Érdeklődni:

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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Húsipari csomagoló munkára
keresünk női, férfi munkaerőt!
2 műszak, 8 órás munkarend,

ruházat-, szállítás- és napi
egy étkezés biztosított!

Fizetés:
délelőttös műszak 800 Ft/óra,

délutános: 900 Ft/óra,
túlóra: 1000 Ft/óra.

Ugyanitt keresünk gépbeállító-
és betanított műszerész munkára
dolgozókat kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni
a 06-70/639-5142-es,
a 06-70/639-6298-as
telefonszámon, vagy

a tutifixagro@gmail.com
email címen!

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

Érd.: 06-70/369-8655

(3 nyelvű) Tanúsítványt adó munkavállalásra alkalmas(3 nyelvű) Tanúsítványt adó munkavállalásra alkalmas

indul Tapolcán 2019. január 23-tól.
Svéd frissítőmasszázs: 39.000 Ft • Nyirokmasszázs: 42.000 Ft

Reflex talpmasszázs: 42.000 Ft

MASSZÁZSTANFOLYAMMASSZÁZSTANFOLYAM

Fny.sz. 00777/2012

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu

Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Badacsonytördemic zártkerti ré-
szén, balatoni panorámás, 8,5 m2-
es, könnyűszerkezetes ház 1213
m2-es gyümölcsös telekkel vízve-
zetékkel eladó. Ir.ár: 3 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Kővágóörsön amerikai konyha,
nappali + 3 félszobás kitűnő álla-
potú családi ház nagy terasszal,
1680 m2-es telekterülettel eladó.
Ir.ár: 37,9 mFt. T.: 06-20/915-6635
Diszelben hegyekre panorámás,
170 m2-es lakóterületű, rendkívül
igényes 2 nappali + 4 szobás, 2
fürdőszobás családi ház 782 m2 te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 55 mFt. T.:
06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén a
Balatonra és a bazalthegyekre pa-
norámás, állandó lakásra alkal-
mas, 88 m2-es lakóterületű, ga-
rázzsal, pincével rendelkező kitűnő
állapotú hétvégi ház, 3 fázis áram-
mal, fúrt kúttal, hidroforral, veze-
tékes vízzel 3317 m2 telekkel eladó.
Ir.ár: 16 mFt. T.: 06-20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóterületű,
felújított nappali + 1 egész + 1 fél-
szobás, dryvit szigeteléses, központi
fűtéses családi ház eladó. Ir.ár:
17,5 mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencefalu zártkerti részén bala-
toni panorámás kb. 24 m2-es ház-
rom felújításának lehetőségével,
4233 m2-es telek eladó. Ir.ár: 1 mFt.
T.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kel foglalkozom 22 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nya-
ralót, mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást külföldi vevő-
körrel! Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Eladó Csobánc, Diszeli oldalán
2877 m2-es terület, rajta 31 m2-es
kis ház, alatta pince, présház, nagy
víztároló. Tel.: 06-30/844-7234_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsí-
tés, hőkamerás vizsgálatok, nap-
elemes rendszerek tervezése. EURA
MÉRNÖKIRODA Kft. 06-20/4067-
310_____________________________

Tapolcán frekventált helyen 4845
m2-es belterületi telken, víz, villany,
gáz közművel 1212 m2-es épület el-
adó. Kiváló lehet kereskedelmi,
ipari, raktározási célra egyaránt. Irá-
nyár 55m+áfa. Tel.: 06-70/4545-
176_____________________________

Badacsonytördemic külterületén
3000 m2-es mezőgazdasági terü-
let eladó. Érdeklődni a 06-30/868-
1361-es számon lehetséges._____________________________

Badacsonyi hegyen 7736 m2-es jó
termő olasz rizling ültetvény el-
adó. Érdeklődni a 06-30/868-1361-
es számon lehetséges. _____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyiben
megbíz minket lakása, családi
háza, nyaralója, pincéje, építési
telke, mezőgazdasági  ingatlan-
ja eladásával, mi gyorsan, jó
áron értékesítjük. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Kisapáti ház és bádogosipari gépek
eladók. Tel.: 06-20/358-3922_____________________________

Tapolcán a kertvárosban kétszin-
tes ház külön bejáratos lakrésszel
eladó vagy lakásra, kisebb családi
házra cserélhető. Ár: 20,9 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Diszelben építési telek eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/600-7729

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Seat Ibiza 1994-es évjáratú, mo-
torikusan kitűnő állapotban, lejárt
műszakival eladó. Ir.ár: 150.000 Ft.
Tel.: 06-20/968-0290

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-
8439_____________________________
Lego-t veszek, korrekt áron.
legomarcell@gmail.com Tel.: 06-
30/397-7912_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, vi-
aszok forgalmazása. Kapható ápo-
lókészlet fa ablakokhoz, bejárati aj-
tókhoz. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB lapok,
rétegelt lemezek, gyalult deszkák,
szegélylécek, stáflik, kerítésdesz-
kák, műszárított fűrészáruk folya-
matosan kaphatók. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP T.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri nyí-
lászárók, ablakpárkányok, redő-
nyök, szúnyoghálók, nagyon ked-
vező áron. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bol-
ti és gyógyszertári bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, faliórákat,
hagyatékból maradt tárgyakat.
Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

Simson motorokat vásárolnék min-
den típust működő képtelent is, al-
katrészeket és egyéb régi moto-
rokat. Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi fa-
teknőt, famelencét, porcelánokat,
régi fazekakat, edényeket, kovács
üllőt, nagy satut és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

130 kg-os hízósertések eladók.
Tel.: 06-30/9752-443_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Vízvezetékszerelési szerszámok
eladók. Viega présgép, Makita ho-
ronymaró, Rotthenberger menet-
vágó kézi, csősatu, Pexfit kézi pré-
selő 16-20-25-ös, rézcsőhajlító
készlet 12-15-18-22-es, rézcső-
hajlító műanyag 15-18-as, rézcső
vágó kicsi-nagy, svédfogók, mo-
sogatócsap lyukasztó, műanyag-
csővágó olló, lézeres vízmérték,
Makita vésőgép HR4003C, vésők,
fúrók. Tel.: 06-30/313-3204_____________________________

Kiváló minőségű almafajták: ida-
red, jonagold, mutsu, starking el-
adó 200 Ft-os egységáron. Tapol-
ca, Apponyi A. u. 33. Tel.: 06-
87/321-784, 06-30/4852-690_____________________________

Búza 5500 Ft/q, pókocsikerék 750
16-os 2 db, rotahajtómű kapákkal,
súlyzókészlet, Zetor alkatrészek
eladók. Tel.: 06-20/9941-550_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi
ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavá-
gó), hidraulikus tápegység
300bar/380V,  benzin- és dízelmo-
toros aggregátorok, levegős szer-
számok,  tányércsiszoló 350 mm
380V,  festék- és habarcskeve-
rők, benzin és dízel oldalkihajtásos
állómotorok 2-9 LE-ig, falhorony-
maró, optikai távolságmérő,  opti-
kai   szintező,  profi szintezőállvány,
Honda és Briggs motoros kapáló-
gépek Hilti-Fein-Bosch-Makita
gipszkartoncsavarozók,  gőzölős ta-
péta eltávolító gép, kapocs- és
szögbelövő gép 220V, Hilti 12V-os
fúró-csavarozó, Hilti-Bosch akkus
fúró-véső kalapács 36V, Stihl-
Husqvarna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek,  Echo egykezes profi
motorfűrész, Makita akkus sze-
gélyvágó, 5x2 m-es kismerülésű vi-
torlás hajótest horgászcsónaknak
eladó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

VEGYES oöl

Tehergépkocsi vezetőt felveszünk.
Tel.: 06-30/2161-910_____________________________

Festésben jártas kollégát kere-
sünk éves munkára hivatalosan be-
jelentett állás, heti fizetés. Tel.: 06-
30/3788-163_____________________________

Munkájára igényes szobafestőt
keresek egész éves munkára Ta-
polca és Badacsony környékén.
Tel.: 06-30/3909-122

Dr. Köröskényi Kálmán értesíti pá-
cienseit, hogy december 20-tól
február 04-ig a rendelés szünetel.
A szájhigiéniás tanácsadás üzemel. _____________________________

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyászat,
visszér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734

KÖZLEMÉNY

Tapolcán az Egry utcában, I. eme-
leti, 1+2,5 szobás, felújított, ala-
csony rezsijű lakás eladó. Ár: 14,6
mFt. Tel.: 06-30/513-3330_____________________________

Tapolcán a Keszthelyi út 45-ben,
magasföldszinti, 68 m2-es lakás el-
adó. Ir.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06-30/355-
0585_____________________________
Tapolcán a belvárosban felújított,
erkélyes, 55 m2-es, klímás, egye-
di mérésű, kiváló állapotú, 4. eme-
leti lakás eladó. Ár: 12,99 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. emeletén
74 m2, 3 szobás,  jó állapotú er-
kélyes lakás eladó. Egyedi gázfűtés,
szigetelt épület, új, hőszigetelt mű-
anyag nyílászárók új redőnyökkel,
szúnyoghálóval, fa parkettás szo-
bák, külön fürdő és WC. Ár: 16,9 M
Ft Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, er-
kélyes, 54 m2-es, nagy konyha-ét-
kezős, felújítandó lakás eladó./kü-
lön fürdő, külön WC/ Ár: 10,99 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Eladó Tapolcán az Ady E. utcában
1,5 szobás, 52 m2-es 4. emeleti er-
kélyes (tégla) lakás. Irányár: 11,5
MFt Tel.: 06-70/366-1697_____________________________

Tapolcán az Egry utcában eladó
egy 59 m2-es első emeleti, felújí-
tott lakás. A ház szigetelt, saját ka-
zánnal. A lakások egyedi fűtés-
mérővel felszereltek. Ár: 15,5 mFt.
Hasonló Győr környéki vagy Bu-
dapest környéki csere érdekel. Tel.:
06-30/688-5709, esti órákban 

Keresek eladó garázst Tapolcán. 
Tel.: 06-20/433-1689

Tapolcán a Május 1. utcában 2,5
szobás lakás nemdohányzó, jöve-
delmét igazolni tudó bérlő részére
hosszútávra kiadó. A lakás félig bú-
torozott, gázkonvektoros. Házi állat
kizáró ok. 2 havi kaució szükséges.
Tel.: 06-20/285-7802_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalember ré-
szére albérlet kiadó. Tel.: 06-70/775-
3298_____________________________
Albérlet kiadó Tapolca városköz-
pontjában. Teljesen felújított, 2
szobás, részben bútorozott. Bérle-
ti díj havi 60.000 Ft. 2 havi kaució
szükséges. Kizárólag jövedelem-
mel rendelkezők jelentkezzenek.
Február 1-től beköltözhető. Tel.:
06-70/940-1614_____________________________

Fiatal, egyedülálló nő albérletet ke-
res Tapolcán vagy vonzáskörzeté-
ben. Tel.: 06-70/423-1375_____________________________

Sümegen vagy Tapolcán 1-1,5
szobás kiadó családi házat keresek
február 1-jei költözéssel, élettárssal
és egy kutyával. Ajánlatokat a 06-
30/240-4525 telefonszámon vá-
rok. _____________________________
Albérlet kiadó Tapolcán. Tel.: 06-
30/383-3958_____________________________

Badacsonyörsön és Tapolcán szál-
lás kiadó csapatnak vagy 1-2 főnek,
munkásoknak, családnak. Tel.: 06-
30/839-7546

Kiadó volt Scotti Udvarház (Spiller 
Pub) Sümeg, Szent I. tér 1. meleg-
konyhás egység berendezéssel
vagy anélkül. Más hasznosítás is le-
hetséges. Tel.: 06-30/444-6777_____________________________

Badacsony központjában a Dísz-
téren 60 m2 területű üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 06-20/344-9797_____________________________

Répa Rozi Csárda mellett újonnan
kialakított kereskedelmi egységek
(bolt, kávézó, cukrászda) kiadók.
Tel.: 06-30/444-6777_____________________________

Herbária bolt keresi új, szerető gaz-
dáját. Jól bejáratott, 12 éve működő
Herbária bolt bérleti joga átadó,
céggel együtt. Ha felkeltettem az ér-
deklődésedet a 06-20/433-3359-es
számon hívhatsz. _____________________________

Sümegen, Kossuth u. 30. 100 fő
befogadóképességű azonnal üze-
meltethető munkásszálló kiadó
esetleg eladó. Tel.: 06-30/444-
6777

GARÁZS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

C és E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező gépjárművezetőt kere-
sünk belföldi élőállat szállító te-
hergépjárműre. Tel.: 06-30/226-
0909_____________________________
Kovács Zoltán Biovitis Pincészet fo-
lyamatosan keresi azt a munka-
társat, aki borász és aki a piacok-
ra el is járna. Szakmailag mindig
mellette állok. Tel.: 06-70/386-
6953_____________________________
Megbízható, munkájára igényes,
józan életű kőművest (bér: 14.000
Ft/nap), építőipari segédmunkást
(bér: 9000 Ft/nap) és betanított kő-
művest (bér:11.000 Ft/nap) kere-
sünk. "B" kat. jogosítvány előny.
Érd.: 06-30/360-5294_____________________________

Újonnan nyíló, egész évben nyitva
tartó vendéglátó egységünkbe szak-
mai tapasztalattal rendelkező, mun-
kájára igényes szakácsot keresünk
hosszú távú munkalehetőséggel.
Amit kínálunk: kiemelt bérezés,
utazási hozzájárulás, éves munka-
lehetőség Jelentkezés módja: Öné-
letrajz a folly.reka@follyarbore-
tum.hu e-mail címre_____________________________

Badacsonyörsi Folly Arborétumba
munkájára igényes, kertészeti és
építészeti segédmunkást keresünk.
Elvárások: önálló munkavégzés és
munkára való igényesség, nagyfo-
kú munkabírás, megbízhatóság,
bejárás saját gépjárművel. Tele-
fonszám: 06-70/453-2896_____________________________

Rakodógép kezelőt univerzális gép-
re, és tehergépkocsi vezetőt kon-
téneres autóra éves állásra fel-
vennék. Érdeklődni: 06-20/316-
8106_____________________________
A vonyarcvashegyi Zenit Hotel Ba-
laton****superior, Bock Bisztró
Balaton étterem keres FELSZOL-
GÁLÓ kollégát éves állásra. Bé-
rezés: átlag nettó 220.000,- Ft +
bejárás támogatás. Jelentkezés
önéletrajzzal: sales@hotelzenit.hu
vagy +36-30/217-9981_____________________________

A vonyarcvashegyi Bock Bisztró
Balaton étterem keres munkájá-
ra igényes  konyhai kisegítő kol-
légát éves állásra átlag nettó
168.000,- Ft havi kereset-
tel, negyven órás munkarend-
ben. Jelentkezés önéletrajzzal: 
sales@hotelzenit.hu vagy +36-
30/217-9981_____________________________

Varrónőket keresünk alkalmi fog-
lalkoztatással heti 2-3 napban. Érd.:
Vegyesipari Szövetkezet Tapolca,
Ipar u. 1954/6._____________________________

Szakácsot, főzőnőt, konyhai ki-
segítőt egész éves állásra felve-
szünk Révfülöpre az Evangélikus
Oktatási Központba. Jelentkezni
lehet a revfulop@lutheran.hu e-
mail címen fényképes önélet-
rajzzal vagy 2019. január 19-én
14-18 óra között személyesen
(Révfülöp, Füredi út 1.) vagy
egyeztetett időpontban (06-
20/770-3829). Amit nyújtunk: biz-
tonságos munkahely, szép és
családias munkakörnyezet, biz-
tos jövedelem, kiszámítható jövő,
útiköltség térítés, ingyenes mun-
kahelyi étkezés. Amit elvárunk:
megbízhatóság, szakmai igé-
nyesség, alkalmazkodás. 

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nad-
rág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális be-
üzemelése, javítása. Továbbá kon-
vektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és gázboj-
lerek vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szántói
László gázszerelő T.: 06-20/520-
2465_____________________________
Kertépítő. Automata öntözőrend-
szerek tervezését, kivitelezését vál-
lalom. Hívjon bizalommal. Kozák Zol-
tán Tel.: 06-20/509-1240_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereske-
dés. Kerti gépek alkatrészei,
kiegészítõi. Motorfûrész láncok,
elektromos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lapvibrátort,
döngölõt, aggregátort, beton vibrot,
földfúrót, bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, beton-
keverõt, kõroppantót, gyeplazítót,
aszfaltvágót, fúrót, vésõt és még
sok mindent. Érd.: Marton Gép-
kölcsönzõ Tapolca, József A. u. 12.
T.: 06-87/321-341, 06-30/756-8855_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől –
szüretig minden, ami szőlő. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és pan-
ziók éves karbantartása. Hívjon bi-
zalommal, megbízható munka,
számlaképesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Vízvezeték-fűtésszerelés és egyéb
épületgépészeti munkákat válla-
lunk. Tel.: 06-30/379-8551, 06-
30/9478-233_____________________________

Idősgondozást vállalok Tapolcán 8-
15 között, hétvégén nem! 20 éves
tapasztalattal. Tel.: 06-30/490-1997_____________________________

Cserépkályha, kandalló és ke-
mence tervezése, építése, átraká-
sa garanciával. Tel.: 06-70/3392-
422, www.balatonkalyha.hu_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sürgős-
ségi zárnyitás! Immobilizeres au-
tókulcsok másolása, kulcsházak,
távirányítók, kapunyitó távirányítók,
kés-, húsdaráló kés- és metszőol-
ló-élezés. Tapolca, Sütő A. u. 3. Tel.:
06-20/9855-898_____________________________

Kádajtó beépítésre vállalkozót ke-
resek Badacsonytomajra. Tel.: 06-
30/448-0662_____________________________

Metszést és egész éves szőlő-
munkát vállalunk. Uitt: alkalmi trak-
torozást is. Tapolca és a Szent
György-hegy környékén. Tel.: 06-
30/632-5389_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN, TA-
POLCA 06-20/563-6767

TISZTELT AUTÓTULAJDONOSOK!
Szervizünk teljeskörű javítást vállal.
Amenynyiben nálunk javíttatja au-
tóját, kérje az ingyenes lámpaállítást!
TÓTHAUTÓTECHNIK AUTÓVILLA-
MOSSÁG, KLÍMASZERVIZ Tapolca,
Keszthelyi u. - Stadion u. sarkán. Tel.:
06-20/9237-920, 06-20/455-7534,
www.tothautotechnik.hu, 
Email: tothauto@t-online.hu, 
info@tothautotechnik.hu_____________________________

BMW 318 i, 346 L, 2002. VII.
havi, 143 LE EU4-es, ezüstmetál,
sok extra, ABS, klíma aut. tempo-
mat, 2000 cm3-es, 9 kerék, nagyon
jó téli gumik, levehető vonóhorog,
xenon, német papírokkal eladó,
166.500 km-re. Ir.ár: 930.000 Ft.
Tel.: 06-87/950-393, 06-30/577-
0379_____________________________
TZ-4K utánfutó eladó. Tel.: 06-
30/313-3204

JÁRMÛ sYx

Káptalantótiban minőségi anya-
gokból épített, újszerű, szigetelt,
műanyag nyílászárós, gázfűtéses,
kétszintes ház pincével, garázzsal,
gondosan ápolt 1200 m2 telekkel
eladó. Ár: 39,9 MFt Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________
Tapolca északi részén öt szobás,
két konyhás, két fürdőszobás csa-
ládi ház, nagy pincével, garázzsal és
műhellyel eladó. Ir.ár: 29 mFt. Tel.:
06-30/282-4146_____________________________

Tapolcán eladó 1 szobás ház vá-
rosközponthoz közel, új nyílászá-
rókkal, belül felújítva. Ir.ár: 8 mFt.
Tel.: 06-30/562-2794_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben el-
adó egy 94 m2-es,  4 szobás, két-
szintes, összkomfortos, jó állapotú
sorházi családi ház, hátsó, kb. 40
m2-es önálló kerttel, terasszal, elől
szintén önálló telekrésszel, valamint
vállalkozásra is alkalmas 16 m2-es
önálló kis házzal. Ár: 23,9 M Ft Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatonrendes belterületén Bá-
nyász utcában, 2160 m2 összköz-
műves építési telek eladó, meg-
osztható is. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/452-7257_____________________________

Tapolcán eladó egy 230 m2-es, két
önálló bejárattal rendelkező, két-
szintes, jó állapotú, 2003-ban épült
családi ház, 640 m2 telekkel, kert-
tel.  (téglaépítésű, cseréptetős,
egyedi gázfűtés, össz. közmű) Irá-
nyár: 26,9 M Ft Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________
Lesencetomajon 100 m2-es jó
állapotú, cseréptetős családi ház,
külön nyári konyhával, 200 m2  jó
állapotú gazdasági épületekkel
2.240 m2 telken, teljes közművel el-
adó. Ár: 9,9 M Ft!!! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Balatoni örök panorámás, belte-
rületi építési telek!  Badacsonyto-
majon 150 m-re a Balatontól, 2100
m2 panorámás, belterületi telek el-
adó, 15 % beépíthetőséggel. Ár:
29,9 M Ft Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Horvátországban, Vir szigetén,
közvetlen tengerparti, 60  m2-es,
földszinti, 2 szoba + nappali-
amerikai konyhás, 6 személyes,
klimatizált apartman teljes be-
rendezéssel, egy újszerű, 165
LE-s jetskivel eladó. A tenger 15
m-re van, áprilistól októberig ki-
adható, 100-150 €/nap bérleti dí-
jért! Megtérülés 8-10 év! Ár:
46,9 mFt Tel.: +36-70/376-7820

Tapolcán, Egry utcában, 59 m2-es,
1+2 félszobás, erkélyes, 4. eme-
leti lakás áprilisi költözéssel el-
adó. Ir.ár: 14,5 mFt. Tel.: 06-20/922-
4445_____________________________
Eladó lakás Tapolcán a városköz-
pontban, 57 m2-es felújított tégl-
alakás eladó. 15,5 mFt. Tel.: 06-
30/2324-250_____________________________

Tapolcán belvárosban 59 m2-es 2
szoba + étkezős, felújított lakás el-
adó. Ár: 14,9 mFt. Tel.: 06-30/273-
0453_____________________________
59 m2-es, 4. emeleti, felújított, Y-
i lakás eladó. Tel.: 06-20/5777-
235_____________________________

Tapolcán a Dobó lakótelepen 60
m2-es, első emeleti, erkélyes, fel-
újított lakás eladó. /Külön nyíló
szobák, külön fürdő, külön WC/ Ár:
12,9 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán eladó 59 m2-es lakás,
nagy erkéllyel, felújítva, beépített
konyhabútorral a Kazinczy téren.
Tel.: 06-70/524-5076_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben 64
m2-es 1+2 félszobás, konyha-ét-
kezős, 2. emeleti, erkélyes, felújí-
tandó lakás eladó. Ár: 15,6 MFt Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, Egry József utcában, 64
m2-es, 2+1 félszobás, erkélyes,
teljesen felújított, 3. emeleti lakás
eladó. Ár: 15,9 mFt. Tel.: 06-
70/631-2413_____________________________

Tapolcán nagyon közel a belvá-
roshoz, frekventált helyen, 64 m2-
es, első emeleti, felújítandó lakás
eladó. Ár: 12,5 MFt Tel.: 06-30/860-
2010

LAKÁS AC1Bdg

Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszí-
ni felmérés, árajánlat. Referenciák
megtekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tetőszer-
kezetek, kiülők, garázsok, előte-
tők, féltetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást, párká-
nyok, lépcsõlapok, szegélylécek
gyártását vállaljuk. VEMI-2003 Kft.
Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTALOS
FATELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kamerás álla-
potfelmérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemérése.
Vezetékek nyomvonalazása. Tel.:
06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó; Tapolca, Honvéd u. 3.;
www.szilasikofarago.hu Tel.: 06-
20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosztati-
kus porfestése, garanciával! Háromi
Zsolt, 06-30/617-8008 Lesence-
istvánd_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkõtelení-
tés, gázkészülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéster-
mék elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-biz-
tonsági tanácsadás, gáz-ipari mû-
szaki-biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y gyógy-
szertár mellett) Tel.: 06-30/393-
1525, 06-87/411-816 EXPRESSZ
munka. Mindenféle cipõ, táska,
lószerszám, foci, ponyva, farmer,
bõrkabát javítása, cipzár cseréje.
Póráz, nyakörv, derékszíj kapható.
Ringlizés, patentozás. Munkaru-
házat! Nyitva: H: szünnap, K-SZ-P:
8-16, CS: 8-18, SZ: 8-12, Ebédidõ
12-13_____________________________
Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi tetők
készítése, javítása, bádogozás. Te-
tőtér beépítése, gipszkartonozás. Ki-
ülők készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kárpi-
tozása, javítása. Bőr bútorok javí-
tása, áthúzása, ponyvák javítása,
készítése. Autóülések, motorülés ja-
vítása, áthúzása szövet, bőr, műbőr
választék. Kisgyörgy János kárpi-
tos 8300 Tapolca, Kinizsi Laktanya
T.: 06-20/465-8854_____________________________

Pincék, gazdasági épületek építé-
se, felújítása, támfalak, kerítések,
kocsi beállók, térburkolatok építé-
sét vállalja építőipari Kft. Tel.: 06-
30/529-9216

Eladó 2 db ülőpad 2 m hosszú. Ir.ár:
15.000 Ft. Tel.: 06-87/322-780_____________________________

Bútor készletünk akciós  ajánlatai:
három darabos ülőgarnitúra 35.000
forint, ágyazható garnitúra 68.000
forint és 98.000 forint. Stílus Galéria
Antikvitás Csigó Malom 8286 Gyu-
lakeszi, Kossuth Lajos utca 109.
Nyitva naponta 9 - 17 óra között.
Tel.: 06-20/534-1333_____________________________

Kukorica törtszem eladó. Tel.: 06-
30/227-7549_____________________________

Elektromos kerékpárok, új ben-
zinmotoros kúpos fahasító gép,
körfűrész, akkus flex 24V, oszlopos
fúró benzinmtorosgép 220V, Honda
motoros Bomag lapvibrátor 75-
100 kg, Vibromax 1300 diesel lap-
vibrátor 130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, hordozható kisméretű
cserépkályha, Stihl – Husqvarna-
Jonsered  benzinmotoros sövény-
vágók, Fein fémvágó fűrész új, tér-
kőroppantó új, akkus rezgőcsiszo-
ló (Li-Ion) új,  Schul,  Diana, LG, Sla-
via légpuskák, Honda aggregátor 2-
6,5 KW/220V, hordozható kisméretű
áramfejlesztők, új táskakompresz-
szorok, Makita akkus kocsiporszí-
vó, akkus lépcsőjáró molnárkocsi,
asztali körfűrészek, állványos vizes
köszörű átmérő 300 mm 220V,
fás-szenes kályha, kézi csempe-
vágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet, ér-
deklődjön! Csere is lehetséges.
Hibás kisgép akkuk javítása!
Tel.:06-20/478-4654, 06-87/701-
018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok,  benzinmo-
toros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, Stihl – Husqvarna fűka-
szák, fémvágó szalagfűrészek, ELU
gérvágó-körfűrész átfordítható asz-
tallal,  Vaillant átfolyós vízmelegítős
gázbojler újszerű, Husqvarna da-
milos késes fűkasza, asztali álló sza-
lagcsiszoló 70 cm-es szalaghosszal
220 V, légkompresszorok 4 L-től 200
L-ig különböző teljesítménnyel ipa-
ri kivitelben is,  benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők, Hilti-
Spit-Makita-Bosch- Metabo fúró-
vésőkalapács SDS MAX, kétkezes
vésőkalapács-bontókalapács 220V-
os új, ütvefúró, fúrógép, gipszkar-
ton csavarozó, profi akkus fúrók, fel-
sőmarók, hegesztőtrafó 220/380V
190 A, kis- és nagyflexek, szalag-
rezgő-ekcenter csiszolók, asztali
kettős és vizes köszörűk,  benzin-
és dízelmotoros aggregátorok, de-
kopírfűrészek, felsőgerendás vizes
csempevágók, karos fémdaraboló
380/220V-os, Hilti-Bosch-Makita-
Metabo szerszámgép dobozok el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

_____________________________

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi
melléktermék (parketta és szél-
deszka) méretre vágva, konyhaké-
szen kiszállítva eladó. T.: 06-30/339-
7950_____________________________
Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________

Kiváló minőségű száraz cser, akác
tűzifa eladó 28.000 Ft (1x1x1,7),
16.000 Ft (1x1x1). Válassz a kor-
rektséget. Tel.: 06-30/604-2395

A Tapolcai Hírözön terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Ta-
liándörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.: sze-
mélyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Dream Team Étterembe pizzasza-
kácsot keresünk éves állásra. Be-
tanítást vállalunk. Tel.: 06-30/9019-
849

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-20/980-
8059_____________________________
Építőipari munkákat vállalunk in-
gyenes helyszíni felméréssel szak-
szerűen, precíz munkavégzés. Tel.:
06-30/999-2815_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, garan-
ciával! A hirdetés felmutatójának
10% kedvezmény a végösszegből.
Tel.: 06-20/ 9844-667_____________________________

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

_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. T.: 06-30/956-
7005_____________________________
Fakivágás! Veszélyes fák kivágá-
sa. Épületekre, vezetékekre hajló
ágak levágása, alpintechnikai mód-
szerrel. Bozótirtás. Tel.: 06-70/229-
6598 (Pepe Alpin Kft.)_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, keríté-
sek, falak, pincék, sírkövek, nyílá-
szárók, parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Vállalok járólapozást, csempézést,
kerítések burkolását. T.: 06-30/273-
3261_____________________________
Gyorsjavítás! Víz, villany, fûtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerûen, olcsón. T.: 06-20/348-
2726_____________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parket-
tázást, parkettacsiszolást, szõnye-
gezést, gipszkartonozást, padló-
szőnyegezést, hajópadlózást, lam-
bériázást, parafa burkolást, falszi-
getelést vállalok Tapolcán és kör-
nyékén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk
továbbá meglévő rendszerek kar-
bantartását, felújítását, átalakítását.
Sóstai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és te-
tőfelújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. Tel.: 06-70/600-7729_____________________________

_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, robo-
gó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent Ist-
ván u. 3. Tel.: 06-20/216-7667

SZOLGÁLTATÁS Üzletünk lakástextil részlegére
olyan kolléganőt keresünk aki szí-
vesen megtanulná a függönyök
szabását, varrását, eladását. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal
személyesen vagy e-mailben a 
tapolca@profipadlo.hu címen. Tel.:
06-87/412-097, 06-20/330-3991_____________________________

Beltéri vakolási munkára (kb. 50
m2) keresek kőművest, Lesence-
istvándra. Tel.: 06-30/955-7549_____________________________

Ábrahámhegyi szálláshely takarí-
tó munkatársat keres. Tel.: 06-
20/230-7990_____________________________

Tapolcai pékségünkbe eladót fel-
veszünk. Kifejezetten kedves, szor-
galmas, jó kommunikációs képes-
ségekkel rendelkezők jelentkezését
várjuk önéletrajzzal: 
krisztina.zsikla@gmail.com_____________________________

Kerámiaműhely betanított mun-
kára munkatársat keres. Tel.: 06-
30/424-7094_____________________________

A Révfülöp és Térsége Napközi Ott-
honos Óvoda pályázatot írt ki óvo-
dapedagógus munkakör betölté-
sére, határozatlan időre. Az állás be-
töltése esetén szolgálati lakás biz-
tosítható. A pályázat megtekinthető
a kozigallas.gov.hu, valamint Rév-
fülöp Nagyközség Önkormányzata
honlapján._____________________________

A Kővágóörsi Napközi Otthonos
Óvoda pályázatot írt ki óvodape-
dagógus munkakör betöltésére,
határozatlan időre. A pályázat meg-
tekinthető a kozigallas.gov.hu, va-
lamint Révfülöp Nagyközség Ön-
kormányzata honlapján_____________________________

Állandó csapatunkat bővítenénk.
Cukrász,  pultos- felszolgáló,
konyhai kisegítő munkatársakat
keresünk. Éves állást,  heti két
szabadnapot, szabadságot, ver-
senyképes fizetést kínálunk. Igé-
nyességet, gyakorlottságot, fej-
lődésre való törekvést várunk.
Munkavégzés helye: Köveskál,
Kővirág. Tájékozódni, érdeklőd-
ni a www.kovirag.hu webolda-
lon, vagy a 06 31 324 8498-as te-
lefonszámon szíveskedjenek_____________________________

Húsipari csomagoló munkára ke-
resünk női-, férfi munkaerőt! 2
műszak, 8 órás munkarend, ruhá-
zat-, szállítás- és napi egy étkezés
biztosított! Fizetés:délelőttös mű-
szak 800 ft/óra, délutános: 900
ft/óra, túlóra: 1000 ft/óra. Ugyan-
itt keresünk gépbeállító- és beta-
nított műszerész munkára dolgo-
zókat kiemelt bérezéssel!  Érdek-
lődni a 70/6395142-es, a
70/6396298-as telefonszámon,
vagy a tutifixagro@gmail.com e-
mail címen!_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást keres. 4-
5 fős brigádok és pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kínálunk:
hosszútávú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés:  H-P: 7-16-ig Tel.:
+36-30/249-4699, 87/466-175_____________________________

Mérlegképes könyvelői és köz-
gazdasági, pénzügyi végzettség-
gel rendelkező munkatársat keres
a tapolcai Sz-L Bau Kft. Jelentkezés
önéletrajzzal: hr@szlbau.hu; 06-
87-411 954_____________________________

Tapolcai büfébe heti két napra
éves bejelentett állásra női dolgo-
zót felveszek, nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06-30/812-2214_____________________________

Nemesgulácsi család mellé napi 5
órás munkával házvezetőt felve-
szünk. Tel.: 06-70/363-3453_____________________________

Idős házaspár takarítónőt keres
Tapolcán. Tel.: 06-87/321-875_____________________________

A Taurus Trade Kft. profilbővítés mi-
att munkájára igényes kollégát ke-
res pénzügyi/adminisztrációs mun-
kakörbe. Feltétel: Excel program fel-
használói ismerete. Előnyt jelenthet
pénzügyi/könyvelői területen szer-
zett tapasztalat. Fényképes öné-
letrajzát az iroda@taurustrade.hu
e-mail címre várjuk. _____________________________

Kőművest és segédmunkást ke-
resek éves állásra. Tel.: 06-30/744-
6902_____________________________
Informatikai végzettséggel állást
keresek. Tel.: 06-70/426-5799

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS ISKO-
LA. Tantermi és e-learning (online
otthon végezhető) tanfolyamok!
Beiratkozás: Tapolca, Glázer S. u.
5. Állami támogatás B. kat.: 25.000
Ft. Tel.: 06-87/322-436, 06-
30/3136-427 Nytsz.: 19-0073-05
(VSM.E. 72,41 %, VSM.F. 64,29 %,
ÁKÓ: -, ÁKK: 189.100 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu

Aktív, ráérő hölgyet keresek. Tel.:
06-20/921-0747 

TÁRSKERESÉS

OKTATÁS

LAPZÁRTA MINDEN SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXV. évf./2.   2019. január 19.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

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

kft.nyomda

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

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

ingyenes hetilap

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat
3 műszakos munkarendbe

élelmiszer csomagolókat, palettázókat (raklapra csomagolás)

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat
(ülő vagy álló munkakörök)

gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat
(SMT gépkezelőket napi 12 órás munkaidőbe)

191.400 Ft/hótól

valamint

2, 3 és folyamatos műszakrendbe

Állandó szombatos munkarendbe operátorokat

CNC gépkezelőket, esztergályosokat, lakatosokat,
gépbeállítókat, felületkezelőket, fémipari szakmával

rendelkező munkatársakat keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

ÚJ ÉV, ÚJ ÁLLÁSOK

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2019. január 21. 14 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(hétfő)

A cégcsoport
keres.

Beo
raktári munkavállalókat

Amit ajánlunk:
- határozatlan munkaviszony
- 86%-os bejárási hozzájárulás
- munkaruha
- egyműszakos munkarend

(hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)
- bruttó 220.000 Ft alapbér
- 13. havi fizetés
- targoncás jogosítvány előnyt jelent

Jelentkezni és érdeklődni személyesen lehet hétfőtől
péntekig 8-tól 14:30-ig. Cím: Beo Kft. Nyirád TSZ major

Adminisztratív munkákra munkatársat
keresünk akár 6 órás munkaidő beosztással

is lehetséges.
Tapolcai telephelyű cég.

Tel.: 06-30/9394-047

JELENTKEZÉS:
Telefonon a 06-70/610-0064-es telefonszámon.

Csörgess meg, visszahívunk!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK
EGY, HÁROM VAGY FOLYAMATOS MŰSZAKBAN

ÉS
MUNKAKÖRBEN!

OPERÁTOR, ÖSSZESZERELŐ GÉPKEZELŐ

Amit biztosítunk számodra:
• Béren kívüli juttatás
• Jelenléti prémium
• Teljesítmény prémium
• Munkabér előleg
• Hosszú távú munkalehetőség
• Munkába járás támogatása

- bérlettel (előre biztosítjuk)
- üzemanyag térítéssel

• Távoli lakóhely esetén szállás

A Tapolcai Pisztrángtelepen
egész évben kapható:

Élő pisztráng
Füstölt pisztráng
Élő ponty
Élő szürke harcsa

1850 Ft/kg
2700 Ft/kg
1050 Ft/kg
2500 Ft/kg

NYITVA:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-17

SZOMBATON 8-13
Az akció 2019. január 18-tól a készlet erejéig tart. A kép csak illusztráció. Részletek az üzletben.

Veszprém, Bezerédi u. 2. (A volt okmányiroda utcájában)

Tel.: 06-88/787-599
A buszpályaudvartól 200 méterre.

Autóval megközelíthető a rendőrséggel szembeni tér felől. Parkolási lehetőség a bolt előtt.

Számítógépes látásvizsgálat:

érkezési sorrendben,

hétfőtől-péntekig, minden nap 9-től 16 óráig.

SZUPER OPTIKASZUPER OPTIKA

AKCIÓAKCIÓ
Unja már, hogy állandóan
cserélgetnie kell az olvasó
és az „utcai” szemüvegét?

Van megoldás:
Multifokális szemüveg
prémium minőségben!

a szemüveg teljes árából!
A keretből is, a lencsékből is,

és a munkadíj árából is!

-55% kedvezménnyel

TAPOLCA, Berzsenyi u. 13. (Spar alatti utca) Ingyenes parkolási lehetőség!
Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo: 8-13 Tel.: 06-30/3062-499

JELMEZEK + kiegészítők BÉRELHETŐEK
üzletünkben.

Méretek:
bölcsis mérettől
felnőtt méretig.

zsebibabatapolca

Zsebibaba
Baba-Mama Bolt és Bizományi

Nagy választékban több mint 500 JELMEZ
közül lehet választani.

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

Tehergépkocsi-vezetőt
felveszünk!

06-30/2161-910

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON

HALLÓKÉSZÜLÉKEKHALLÓKÉSZÜLÉKEK
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATINGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ETUNE hallókészülék vásárlása esetén:

EGYET FIZET
KETTŐT KAP!

Tapolca, Petőfi u. 18. (buszpályaudvarral szembeni utca) H-ear Kft.

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az akció visszavonásig érvényes!
További részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Hallásvizsgálatra bejelentkezés

telefonon: 06-30/7831-283
H-P: 9–16

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

SZAKÁCS

Hunguest Hotel Pelion**** superior
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Érdeklődni:
Joós Adél szállodaigazgató

Tel.: 06-30/619-76-31
e-mail: joosa@hunguesthotels.hu

KÚTTISZTÍTÁS
Ipari, magán kutak szakszerű és alapos tisztítása,

kutak ásása, kútházak kivitelezése, köves-
és gyűrűs kutak javítása.

Vállaljuk szakszerű gyümölcsfa,
ipari szőlőterületek metszését,

sövényvágás, permetezés, kapálás, zöld munka.

Hívjon minket, írjon nekünk vagy kérje ingyenes, teljeskörű ajánlatunkat!

+36-70/674-9728; +36-87/687-037
tutifixagro@gmail.com

Szeretné, ha esküvőjén / rendezvényén mindenki otthonosan
érezné magát?

Helyszínt és megbízható csapatot keres?
Segítségre van szüksége a szervezésben?

Céges-, esküvői, ballagási, születésnapi
rendezvények teljeskörű lebonyolítása.

Lánybúcsúk, legénybúcsúk szervezése.

+36-70/674-9728; +36-87/687-037
tutifixagro@gmail.com

Hívjon minket, írjon nekünk vagy kérje ingyenes, teljeskörű ajánlatunkat!

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Hagyományos acélszerkezetek összeállítása
• Hegesztési elő- és utómunkálatok

• Szakirányú szakmunkás/fémmegmunkáló végzettség
• Megbízható, pontos, precíz munkavégzés

• Megbízható, német tulajdonú stabil munkahely
• Versenyképes jövedelem
• Magas műszakpótlékok (törvényhez képest)
• 13. havi fizetés
• Havi mozgóbér
• Munkatárs ajánlási program
• Bejárási támogatás (busz, vonat, autó)

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Amit kínálunk:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el hozzánk
fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: hr@rhodius.com

LAKATOS
pozícióba.

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Gyártásközi anyagmozgatási feladatok ellátása
• Anyagmozgások könyvelése vállalatirányítási rendszerben
• Kapcsolattartás a raktár és a gyártási terület között

• Érvényes targoncavezetői jogosítvány /vezetőüléses és
gyalogkíséretű targonca/

• Magabiztos számítógépes felhasználói ismeretek
• Három műszakos munkarend vállalása

• Gyártói vagy ipari környezetben szerzett tapasztalat
• Raktárosi vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Képességek, amelyek előnyt jelenthetnek:

Safety and Environmetal Solutions
A Rhodius Magyarország Kft. gyártásért felelős csapata munkatársat keres:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el
hozzánk fényképes önéletrajzát elektronikus vagy postai úton.

Postacím: 8300 Tapolca, Halastó utca 5.

E-mail: andrea.toth@rhodius.com

ANYAGMOZGATÓ
pozícióba.

Érdeklődni: 06-30/3788-163

Festésben jártas kollégát keresünk
éves munkára hivatalosan bejelentett

állás, heti fizetés.
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

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 14.00 - 20.00
05.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

HÚSPATIKA
Tapolca, Fő tér 4. Ny.: H-P: 6.30-18.30, Szo.: 6.30-14

Kínálatunkból:Kínálatunkból:

Békacomb, koktélrák, fácán, házinyúl comb, liba, kacsa, malac,
borjú, sertés, baromfi. Pisztráng, keszeg, pontypatkó, fogasfilé kapható!

Fűszerek és BBQ szószok kaphatók!

sült kolbász, hurka,

saláták, szendvicsek, kávé

Reggelizőnkben:

sült csirke, oldalas,

SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!SZÉP KÁRTYÁT is elfogadunk!

Trappista sajt
Pizzasonka
Falusi csemegekolbász
Tepertőkrém 250 gr(natúr, mustáros) 1196 Ft/kg

Sertéslapocka
Pecsenye csirkecomb
Gyorsfagyasztott sertésvelő
Gyorsfagyasztott hízott kacsacomb
Formázott comb rendelésre(parasztsonkának)

1.690 Ft/kg
1.599 Ft/kg
1.999 Ft/kg

299 Ft/db
93
399 Ft/kg
599 Ft/kg

1.970 Ft/kg
999 Ft/kg

0 Ft/kg

2019. január 18. - január 25.

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus
06-30/318-1984
• Szeretné tudni, hogy milyen a bőrtípusa?
• Szeretné tudni, mivel ápolja a bőrét?
• Bőrproblémája van, és nem tudja rá a megoldást?

Térítésmentesen megtudhatja, milyen az Ön bőrtípusa,
mit kíván az Ön bőre az optimális bőregészség érdekében!

Január-február hónapban látogasson el hozzánk,
és segítünk!

Legyen büszke bőrére!
Forduljon hozzám
bizalommal!

Időpontkérés
szükséges!


	ujs01
	ujs02apro
	ujs03
	ujs04

