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

Mobil: 06-20/980-8059
XXV. évf./4.   2019. február 02.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat

CNC gépkezelőket, esztergályosokat,
lakatosokat, gépbeállítókat, felületkezelőket,

fémipari szakmával rendelkező munkatársakat

2, 3 és folyamatos műszakrendbe
operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

(ülő vagy álló munkakörök)

gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

valamint

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.

JELENTKEZZ MÉG MA!
hívj minket, vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

06-88/400-453, 06-20/929-2430
vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben:

manatwork@manatwork.hu

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

Hasított,
darabolt

értékesítés.
06-30-929-6970

EUTR szám: AA5811791

TŰZIFA

EURÓFA

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

Csörgess meg vagy küldj visszahívós SMS-t!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK
EGY ÉS HÁROM 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

Magyarország legsikeresebb
ingatlanközvetítő hálózata ügyfelei részére

eladó házakat, nyaralókat keres
Tapolcán és 30 km-es körzetében.

Tel.: 06-70/466-4252
06-70/4545-176

Az akció 2019. február 1-től 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
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
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Szabó Ottó
autószerelő mester

autóvillamossági műszerész
mester

Szigliget, Dózsa u. 12.

Tel.: 06-30/9466-763

Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óráig

www.szabootto.hu

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

kft.nyomda

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

ÖNTAPADÓ

POSZTER

Ó

TÁBLANYOMTATÁS

MOLINÓ

RIÁSPLAKÁT
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Bakonyerdő Zrt.
BEFAG Parkettagyára

udvaros - nehézgépkezelő
munkakör betöltésére keres,

szakirányú végzettséggel
rendelkező munkatársat.

Részletes önéletrajzokat
a vinczene@bakonyerdo.hu email címre várjuk.

Felhívás

Gyulakeszi Község Önkormányzata felhívja az otthonterem-

tésen gondolkodók figyelmét, hogy három darab 913-1013 m

közötti építési telket értékesítésre meghirdetett a település

déli részén a Zsinkaikert utca közelében.

Az érdeklődők a felhívás teljes szövegét a www.gyulakeszi.hu

honlapon, a települési hirdetőtáblákon és a Tapolcai Közös

Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján megtekinthetik.

Az ajánlatokat írásban, legkésőbb 2019. március 01. napjáig

kérjük benyújtani.

Gyulakeszi Község Önkormányzata
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RAKTÁROS

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

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

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.

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
Kft.

Sertés lapocka

Sertés csontnélküli karaj

Sertés hátsó csülök

Sertés apróhús (kolbászhús)

Pápai nyelves disznósajt

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai füstölt, főtt tarja

Pápai nyári turista

Pápai olasz felvágott

Pápai gépsonka

2019.02.01 - 2019.02.28-ig
899 Ft/kg

1.149 Ft/kg

799 Ft/kg

799 Ft/kg

1.099 Ft/kg

1.699 Ft/kg

1.399 Ft/kg

1.699 Ft/kg

1.099 Ft/kg

1.990 Ft/kg

Üzletünkbe húsbolti eladó munkatársat felveszünk!

Érd.: 06-30/415-3980

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

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

CSOMAGOLÓ
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA VESZPRÉMBEN

átlag kereset nettó 160.000 Ft-tól

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL:

Ajka, Tapolca, Berhida,
Várpalota, Villonya, Zirc, Litér,

Bakonynána, Papkeszi,
Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Királyszentistván, Peremarton

+36 20 216 56 10

ÓRABÉR: br. 1100 Ft-tól
� Cafeteria: br. 25.900 Ft

� Havonta ajándék termékek

�Munkaruha és cipő biztosítása

� Fizetési előleg akár minden héten!

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!

2019. február 01. - február 07.2019. február 01. - február 07.

Gigaburger + hasábburgonya 2990 Ft
Ha 15 perc alatt megeszed, visszakapod az árát!

Sertés comb
Sertés lapocka
Farmer szalámi 440 g
Véres hurka
Sütni való kolbász
Kacsaszárnytő

(2.477 Ft/kg)

999 Ft/kg
930 Ft/kg

1.090 Ft/db
1.290 Ft/kg
1.599 Ft/kg

850 Ft/kg

Február 14-ig:



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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

A Szent György-hegy raposkai ol-
dalán aszfalt utas megközelíthe-
tőségű kis hétvégi ház vezetékes
vízzel, villannyal, kb. 3000 m2-es
szőlőterülettel eladó. Ir.ár: 6,2
mFt. T.: 06-20/915-6635
Kapolcson 101 m2-es kb. 200
éves parasztház csendes, kelle-
mes környezetben 787 m2-es
telekterülettel eladó. Ir.ár: 15 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóterü-
letű, felújított nappali + 1 egész
+ 1 félszobás, dryvit szigeteléses,
központi fűtéses családi ház eladó.
Ir.ár: 17,5 mFt. T.: 06-20/915-
6635
Hegyesden 1913 m2-es belte-
rületi építési telek eladó közmű-
vekkel a telekhatáron. Ir.ár: 2,5
mFt. T.: 06-20/915-6635
Sáskán 73 m2-es lakóterületű
200 éves, 4 szobás családi ház
3100 m2-es telekrésszel eladó.
Ir.ár: 10 mFt. T.: 06-20/915-6635
Nemesvitán 100 m2-es lakóte-
rületű, jó állapotú, nagy telekte-
rületű családi ház eladó. Ir.ár:
19,9 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.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök 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_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgála-
tok, napelemes rendszerek ter-
vezése. EURA MÉRNÖKIRODA
Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Badacsonytördemic külterüle-
tén 3000 m2-es mezőgazdasági
terület eladó. Érdeklődni a 06-
30/868-1361-es számon lehet-
séges._____________________________

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

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

Tapolca északi részén öt szo-
bás, két konyhás, két fürdőszobás
családi ház, nagy pincével, ga-
rázzsal 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_____________________________

Balatonedericsen felújításra szo-
ruló panorámás nyaraló eladó.
Ir.ár: 11 mFt. Tel.: 06-20/533-
0609

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Pincék, gazdasági épületek épí-
tése, felújítása, támfalak, keríté-
sek, kocsi beállók, térburkola-
tok építését vállalja építőipari
Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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

Gázkészülékek szervize! Minden
típusú gáztűzhely garanciális be-
üzemelése, javítása. Továbbá
konvektorok, kazánok, vízmele-
gítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

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

Kertépítő. Automata öntöző-
rendszerek tervezését, kivitele-
zését vállalom. Hívjon bizalommal.
Kozák Zoltán Tel.: 06-20/509-1240_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész keres-
kedés. Kerti gépek alkatrészei,
kiegészítõi. Motorfûrész láncok,
elektromos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lapvibrá-
tort, döngölõt, aggregátort, beton
vibrot, földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövényvá-
gót, betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, aszfaltvágót, fúrót,
vésõt és még sok mindent. Érd.:
Marton Gépkölcsönzõ 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. Valamint
permetezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt területek
rendbetételét, veszélyes fák kivá-
gását, sitt hordást és sziklakertek
építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképe-
sen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Vízvezeték-fűtésszerelés és
egyéb épületgépészeti munkákat
vállalunk. Tel.: 06-30/379-8551,
06-30/9478-233_____________________________

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

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobilize-
res autókulcsok másolása, kulcs-
házak, távirányítók, kapunyitó
távirányítók, kés-, húsdaráló kés-
és metszőolló-élezés. Tapolca,
Sütő A. u. 3. Tel.: 06-20/9855-898_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi föld-
munkát, tuskózást vállalok kombi
rakodógéppel, ugyanitt füvesítés-
hez feketeföld és érett marhatrá-
gya megrendelhető, akár gépi
szórással is. Tel.: 06-20/9325-025_____________________________

Szőlőmunkát egész évben met-
széstől szüretig, fűkaszálást, te-
rületek tisztítását, rendben tar-
tását vállaljuk. Tel.: 06-20/623-
7729

Állandó csapatunkat bővíte-
nénk. Cukrász,  pultos- fel-
szolgáló, konyhai kisegítő mun-
katársakat keresünk. Éves ál-
lást,  heti két szabadnapot,
szabadságot, versenyképes fi-
zetést kínálunk. Igényességet,
gyakorlottságot, fejlődésre való
törekvést várunk. Munkavég-
zés helye: Köveskál, Kővirág.
Tájékozódni, érdeklődni a
www.kovirag.hu weboldalon,
vagy a 06 31 324 8498-as te-
lefonszámon szíveskedjenek_____________________________

Kőművest és segédmunkást ke-
resek éves állásra. Tel.: 06-
30/744-6902_____________________________

Szobafestő-mázoló munkatársat
keresünk tapolcai telephellyel.
Tel.: 06-30/9933-953_____________________________

Tapolcai Gösser Sörözőbe pultos
munkatársat keresünk. Tel.: 06-
30/9933-953_____________________________

Éves állásra keresünk azonnali
kezdéssel pizzafutárt Tapolcára.
Tel.: 06-70/779-1014_____________________________

Munkájára igényes szobafes-
tőt keresek egész éves munkára
Tapolca és Badacsony környékén.
Tel.: 06-30/3909-122_____________________________

Panzióvezetőt és helyettesét ke-
ressük 26 szobás vonyarcvashegyi
panzióba 5 hónapos, áprilistól szep-
temberig tartó munkára. A panzió-
vezető feladata a szálláshely, a hoz-
zá tartozó reggelizőterem és drink-
bár teljes körű irányítása, vezetése,
ellenőrzése, a panzióvezető-helyet-
tes feladata a vezető munkájának
segítése. Részletek és jelentkezés:
www.szallasvadasz.hu/allas_____________________________

Lesenceistvándi telephellyel kő-
művest vagy betanított kőművest
keresek. Bérezés napi 15.000 Ft, jó-
zan élet előny. T.: 06-30/446-9345_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást ke-
res. 4-5 fős brigádok és pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. El-
várások: szakképzettség, önálló
munkavégzés, józan életvitel.
Amit kínálunk: hosszú távú sta-
bil munkahely, versenyképes jö-
vedelem, munkaruha. Jelentke-
zés: H-P: 7-16-ig Tel.: +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Légtechnikai csatornákat gyártó
férfi munkatársakat keresünk egy
műszakban Tapolcára, azonnali
kezdéssel. Érd.: 06-30/287-1194_____________________________

C kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező gépkocsivezetőt kere-
sünk. Tel.: 06-30/939-4804

Mindszentkállán 1.730 m2 bel-
területi építési telek eladó csen-
des, nyugodt helyen, gyönyörű pa-
norámával a Káli-medencére, tel-
jes közművel (víz, villany, csator-
na, gáz!), 25 % beépítési lehető-
séggel nagyon kedvező áron, 6,49
M Ft-ért! Tel.: +36-70/376-7820 _____________________________

Budapest belvárosában, közvet-
lenül a Blaha Lujza térnél, az Er-
zsébet körúton  eladó egy jó ál-
lapotú, 47 m2-es  egyedi gázfű-
téses összkomfortos lakás. Azon-
nal kiadható,  ill. engedélyezett a
Airbnb szolgáltatás is ! Egyete-
mistának, befektetésnek is kivá-
ló.  Ár: 36,9 M Ft Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Hegymagas Szent György-he-
gyen panorámával eladó egy 80
m2-es jó állapotú hétvégi ház,
nyaraló, klasszikus pince prés-
házzal 2.582 m2 jól termő szőlő-
területtel, gyümölcsfákkal teljes
felszereléssel. Víz, villany és fúrt
kút is van. Irányár: 14,9 MFt
Tel.: +36-70/376-7820   _____________________________

Tapolcán a centrumban eladó egy
127 m2-es, kétszintes, kiváló ál-
lapotú 3 szoba + nappalis, igé-
nyes, 2 fürdőszobás, egyedi gáz-
fűtéses, klímás lakás, beépített
konyhával, gardróbbal. Tel.: +36-
70/3767-820

Tapolcán a Keszthelyi út 45-ben,
magasföldszinti, 68 m2-es lakás
eladó. Ir.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06-
30/355-0585_____________________________

Tapolcán, a Sümegi úton, 54
m2-es, II. emeleti, jó állapotú
műanyag nyílászárós lakás beé-
pített konyhabútorral eladó. Ir.ár:
13,2 mFt. Tel.: 06-30/9475-347_____________________________

Tapolcán a Juhász Gy. utca 45.
szám alatt első emeleti, 1,5 szo-
bás, 42 m2-es lakás eladó. Tel.:
06-30/516-4224_____________________________

Tapolcán az Ady utcában,  4 -es
társasházban eladó 1 + 2 fél-
szobás 65 m2-es lakás, gáz kon-
vektor és cserépkályha fűtéses +
garázs. Azonnal beköltözhető.
Érd.: 06-70/374-0080, vagy 
csababadacsony@gmail.com_____________________________

Delta-Balaton eladó - földszinti,
első, második emeleti, erkélyes -
lakásokat kínál Tapolcán a Dobó
lakótelepen. Részletek telefonon:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolca belvárosában Tóparti ki-
látással, 54 m2-es, 4. emeleti, er-
kélyes lakás eladó. Ár: 11,2 mFt.
Tel.: 06-70/322-0499, 06-70/616-
8705_____________________________

Delta-Balaton eladó belterületi
telket kínál Tapolcán, Balaton-
györökön, Gyenesdiáson és Mind-
szentkállán. Részletek telefonon:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, Sümegi út, 54 m2-es
panellakás, új nyílászárókkal, 12,5
mFt-ért eladó. Uitt: 3-2-1-es új
ülőgarnitúra kedvező áron eladó.
Tel.: 06-30/9744-644_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Ta-
polcán, frekventált helyen,  egy
belváros közeli 64 m2-es, első
emeleti, felújítandó lakást. Ár:
12,5 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán Y-ban eladó lakást ven-
nék reális áron, azonnali készpénz-
fizetéssel. Tel.: 06-70/564-7642

LAKÁS AC1Bdg

Elektromos kerékpárok, új ben-
zinmotoros kúpos fahasító gép,
körfűrész, akkus flex 24V, oszlopos
fúró benzinmtorosgép 220V, Hon-
da 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 fűkaszák,
fémvágó szalagfűrészek, ELU gér-
vágó-körfűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős gáz-
bojler újszerű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló szalagcsi-
szoló 70 cm-es szalaghosszal 220 V,
légkompresszorok 4 L-től 200 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari kivi-
telben is,  benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, Hilti-Spit-
Makita-Bosch- Metabo fúró- véső-
kalapács SDS MAX, kétkezes vé-
sőkalapács-bontókalapács 220V-
os új, ütvefúró, fúrógép, gipszkarton
csavarozó, profi akkus fúrók, felső-
marók, hegesztőtrafó 220/380V 190
A, kis- és nagyflexek, szalag-rezgő-
ekcenter csiszolók, asztali kettős és
vizes köszörűk,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, dekopírfű-
részek, felsőgerendás vizes csem-
pevágók, karos fémdaraboló
380/220 V-os, Hilti-Bosch-Makita-
Metabo szerszámgép dobozok eladó.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fajtatiszta fiú tacskó kiskutyák el-
adók. Tel.: 06-30/2754-631

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi mellék-
termék (parketta és széldeszka)
méretre vágva, konyhakészen ki-
szállítva 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

A Tapolcai Hírözön terjesztésé-
re, Lesencetomajra, Szigligetre,
Taliándörögdre, Nyirádra, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Rakodógép kezelőt univerzális gép-
re, és tehergépkocsi vezetőt konté-
neres autóra éves állásra felvennék.
Érdeklődni: 06-20/316-8106

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsõlapok, szegélylé-
cek gyártását vállaljuk. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu

_____________________________

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

Síremlékek garanciával, minő-
ségi 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
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

_____________________________

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

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
mûszaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816
EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci,
ponyva, farmer, bõrkabát javítá-
sa, cipzár cseréje. Póráz, nyakörv,
derékszíj kapható. Ringlizés, pa-
tentozás. Munkaruházat! Nyitva:
H: szünnap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-
18, SZ: 8-12, Ebédidõ 12-13_____________________________

Szobafestés mázolás, tapétá-
zás, homlokzatfestés – szigetelés,
színezés, álmennyezetek készí-
tése, gipszkartonozás, gipszkarton
válaszfal építése, lambériázás,
parkettázás, PVC fektetés. Igény
szerint takarítással is. Korrekt, tisz-
ta, minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kár-
pitozása, javítása. Bőr bútorok
javítása, áthúzása, ponyvák javí-
tása, készítése. Autóülések, mo-
torülés javítása, áthúzása szövet,
bőr, műbőr választék. Kisgyörgy
János kárpitos 8300 Tapolca, Ki-
nizsi Laktanya T.: 06-20/465-8854_____________________________

Tapolca-Sebronban vállalkozás-
ra alkalmas terület eladó. 4542
m2 (gyümölcsös, szántó, 3 gaz-
dasági épület feltüntetéssel). Víz,
villany van. Ir.ár: 4,9 mFt Tel.: 06-
30/9394-083_____________________________

Szőlőterületet vásárolok a Szent
György-hegy bármely oldalán.
Tel.: 06-30/453-6334_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyi-
ben megbíz minket lakása,
családi háza, nyaralója, pin-
céje, építési telke, mezőgaz-
dasági  ingatlanja eladásával,
mi gyorsan, a legjobb piaci
áron értékesítjük. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Rév-
fülöpön 10 perc sétára a strand-
tól  egy három szintes, felújítan-
dó házat szép parkosított udvar-
ral. Ár: 21,99 MFt Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Ba-
dacsonytördemicen egy balatoni
körpanorámás ingatlant  60 m2-
es pince-présházzal,- konyha, tu-
soló, szoba -  teljes berendezés-
sel. Ár: 9 MFt Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
eladó egy 94 m2-es,  4 szobás,
kétszintes, összkomfortos, jó ál-
lapotú sorházi családi ház, hátsó,
kb. 40 m2-es önálló kerttel, te-
rasszal, elől szintén önálló telek-
résszel, valamint vállalkozásra
is alkalmas 16 m2-es önálló kis
házzal. Ár: 23,9 MFt Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Tapolcán eladó egy 230 m2-es,
két önálló bejárattal rendelkező,
kétszintes, jó állapotú, 2003-ban
épült  családi ház, 640 m2 telek-
kel, kerttel.  (téglaépítésű, cse-
réptetős, egyedi gázfűtés, össz.
közmű) Irányár: 26,9 M Ft Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon 100 m2-es
cseréptetős családi ház, külön
nyári konyhával, 200 m2  jó álla-
potú gazdasági épületekkel, klasz-
szikus nádfedeles pajtával  2.240
m2 telken, teljes közművel eladó.
Ár: 9,9 MFt !!! Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

Balatoni örök panorámás, belte-
rületi építési telek!  Badacsony-
tomajon 150 m-re a Balatontól,
2100 m2 panorámás, belterületi
telek eladó, 15 % beépíthetőség-
gel. Ár: 29,9 M Ft Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Tapolca, Diszelben eladó egy
nettó 140 m2 alapterületű, új-
szerű, 3 szoba + nappalis, 2 für-
dőszobás, egyszintes, magas mi-
nőségi anyagokból épített, extra
kivitelezésű, igényes családi ház.
A közel 800 m2 területen továb-
bá gyönyörűen parkosított, kert,
medence, ill. berendezett fedett
nyári konyha nagy terasszal ta-
lálható. Ár: 45 MFt Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Gyulakesziben jól bejáratott 190
m2-es, jó állapotú, felújított, mű-
ködő vendéglátó egység 2.630
m2 belterületi telken eladó., 50
m2-es boltíves pincével, teljes
közművekkel, további 160 m2-es
felújításra szoruló épülettel ill.
egy fedett, nagy nyári terasszal.
Ár:  36,9 M Ft Tel.: +36-70/376-
7820

Szobafestés, mázolás, gipszkar-
ton szerelés, kültéri homlokzat
felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szaksze-
rûen. Ingyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484

_____________________________

_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/956-7005_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre
hajló ágak levágása, alpintechni-
kai módszerrel. Bozótirtás. Tel.:
06-70/229-6598 (Pepe Alpin Kft.)_____________________________

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

Gyorsjavítás! Víz, villany, fûtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerûen, olcsón. T.:
06-20/348-2726_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parket-
tázást, parkettacsiszolást, szõnye-
gezést, gipszkartonozást, padló-
szőnyegezést, hajópadlózást, lam-
bériázást, parafa burkolást, fal-
szigetelést vállalok Tapolcán és
környékén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

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

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron válla-
lok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. 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, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

Redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése, ja-
vítása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Lakásfelújítást vállalunk, gipsz-
karton szerelés, festés, járólap és
fali csempe rakása. Tel.: 06-
70/674-9925_____________________________

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

TISZTELT AUTÓTULAJDONO-
SOK! Szervizünk teljeskörű javítást
vállal. Amenynyiben nálunk ja-
víttatja autóját, kérje az ingyenes
lámpaállítást! TÓTHAUTÓTECH-
NIK AUTÓVILLAMOSSÁG, KLÍ-
MASZERVIZ 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_____________________________

MTZ 50-es csörlővel, csipkedővel,
toló lapáttal eladó. Uitt: Nissan
Cargo Vanette alkatrésznek eladó.
Tel.: 06-30/600-8065_____________________________

Renault Twingo 1994-es, bontott
alkatrészei eladók. Önindító, ge-
nerátor, kuplung, komplett kipu-
fogó, ablaküvegek stb. Tel.: 06-
30/233-2521_____________________________

Skoda Fabia, 2002-es eladó. Tel.:
06-20/379-3863

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-8439_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok,
viaszok forgalmazása. Kapható
ápolókészlet fa ablakokhoz, bejá-
rati ajtókhoz. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, 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. Tapol-
ca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Simson motorokat vásárolnék
minden típust működő képtelent
is, alkatrészeket és egyéb régi
motorokat. 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_____________________________

Kukorica eladó. T.: 06-20/560-2759_____________________________

Hízók eladók 100 kg-tól 160 kg-
ig. Ár: 470 Ft/kg. Tel.: 06-30/426-
7403

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx

Delta-Balaton eladásra kínál Ta-
polcán a belvárosban egy felújí-
tott, erkélyes, 55 m2-es, klímás,
kiváló állapotú 4. emeleti lakást.
Ár: 12,99 MFt Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Eladó Tapolcán, belvárosban, kö-
zös udvarban, kis családi közép-
ső házrész, felújításra szoruló,
igény szerint, 1 szoba, konyha, für-
dő. Ideális 1-2 fő részére vagy be-
fektetésnek. Ár: 4,8 mFt. Tel.: 06-
20/424-9248_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Ta-
polcán a keleti városrészben egy
64 m2-es, 1+2 félszobás, külön
étkezős, 2. emeleti, erkélyes, fel-
újítandó lakást. Ár: 15,6 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű házban 3. emeleti 74
m2, 3 szobás,  jó állapotú erkélyes
lakás eladó. Egyedi gázfűtés, szi-
getelt 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_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Hé-
vízen egy földszinti, felújított, 30
m2-es apartman lakást. Ár: 12,9
MFt Tel.: 06-30/860-2010

Badacsonyörsön és Tapolcán
szállás kiadó csapatnak vagy 1-
2 főnek, munkásoknak, család-
nak. Tel.: 06-30/839-7546_____________________________

Tapolcán az Y-ban bútorozott la-
kás kiadó, háziállat nélkül. 2 havi
kaució szükséges. Tel.: 06-
70/401-3618_____________________________

Keresek hosszú távra kiadó,
azonnal költözhető kisebb csalá-
di házat vagy nem panellakást a
Balaton-felvidéken. Tel.: +36-
70/541-9661_____________________________

Kiadó hosszútávra kertes 2,5
szobás, garázsos, egyedi fűtésű,
félig bútorozott iker társasház
fele. Azonnal költözhető. 2 havi ka-
ució, munkahely feltétellel. Tel.: 17
óra után 06-30/249-7851

Delta-Balaton eladásra kínál a
családbarát, megújult balatone-
dericsi strandon egy bejáratott bü-
fét, teljes berendezéssel. Ár: 7,5
MFt Tel.: 06-30/860-2010

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

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

Építőipari munkákat vállalunk
ingyenes helyszíni felméréssel
szakszerűen, precíz munkavégzés.
Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, ga-
ranciával! A hirdetés felmutató-
jának 10% kedvezmény a vég-
összegből. Tel.: 06-20/ 9844-667_____________________________

Vállalok járólapozást, csempé-
zést, kerítések burkolását. T.: 06-
30/273-3261

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Vemhes és friss fejős kecskék el-
adók. Tel.: 06-30/317-2348_____________________________

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

Terra kistraktorhoz új járókerék
garnitúra súlyokkal együtt sor-
közművelő kultivátor eladó. 2 db
LG K4-es mobiltelefon 70-es és
30-as, garanciával eladó. Tel.:
06-30/273-0090_____________________________

150 kg-os hízó sertések eladók.
Tel.: 06-20/412-2008_____________________________

Lapos műanyagtálcás baromfi
önetetők és fémes önetetők kúpos
és pisztolyszelepes önitatók és
olasz rendszerű 3 ajtós szállítóládák
eladók. Tel.: 06-20/953-7999_____________________________

Tapolcán eladnám: szekrényes
varrógép, Samsung TV, kerti kiü-
lő, fehér kovácsoltvas asztal, szé-
kek, konyhai felszerelések, alu-
mínium létra. Tel.: du. 15-17-ig 06-
87/321-132_____________________________

Vállalkozókat, partnercégüket
keresek prémium kategóriás
keksz bevezetésére, értékesíté-
sére. Tel.: 06-30/203-9230_____________________________

Eladó: MTD kapálógép 5LE 35.000
Ft, 1600 W-os fűgyűjtős fűnyíró
25.000 Ft, használt húsos ládák 40
db 1400 Ft/db, kézi-háti permete-
ző 14 l-es 10.000 Ft, sparheltre
való öntöttvas platni 12.000 Ft, rez-
gő búvárszivattyú 7.000 Ft, gu-
mikábel 3x2,5 mm-es 30 m 4.000
Ft, Servant samottos kályha
35.000 Ft. Tel.: 06-30/976-5773_____________________________

Pannónia és kis Jáva motorblokk
eladó. Tel.: 06-30/892-7945_____________________________

Eladó továbbtartásra nagytestű
kos, 3 db vemhes anyabirka, 1
bakkecske és 6 db jól tejelő vem-
hes anyakecske Pétfürdőn. Tel.:
06-30/288-1860_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi
ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavá-
gó), hidraulikus tápegység 300
bar/380 V,  benzin- és dízelmotoros
aggregátorok, levegős szerszá-
mok,  tányércsiszoló 350 mm 380
V,  festék- és habarcskeverők,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 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 220 V, Hilti 12 V-
os fúró-csavarozó, Hilti-Bosch ak-
kus fúró-véső kalapács 36 V, 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

Az ÉFOÉSZ Rehabilitációs Mun-
kahelye tapolcai telephelyére mű-
szakvezetőt keres. Elvárások: kö-
zépfokú végzettség, számítógép
kezelői ismeretek. A fényképes
önéletrajzokat az efoesz.tapolca
@gmail.com címre várjuk. Érd.:
06-30/565-2887-es telefonszámon
lehet. _____________________________

Hőszigetelésben jártas kollégát
keresek. Tel.: 06-30/7010-526_____________________________

Munkájára igényes takarítónőt ke-
resünk Ábrahámhegyre illetve Ba-
latonedericsre magánszemélyhez.
Érdeklődni: szallas.abrahamhegy
@gmail.com, vagy 16:00 után a
+36-30/388-4967 számon_____________________________

Kovács Zoltán Biovitis Pincészet fo-
lyamatosan keresi azt a munka-
társat, aki borász és aki a piacok-
ra el is járna. Szakmailag mindig
mellett állok. Tel.: 06-70/386-6953

Intimtorna indul Tapolcán február
22-ei (péntek) kezdéssel a Tamási
Áron Művelődési Központban.
Tel.: 06-30/2471-541_____________________________

Repülős nyaralás Bulgáriában
tapolcai indulással, tengerparti
szállodában, félpanzióval, prog-
ramokkal június 29-július 06-ig.
Érd.: 06-30/640-3814

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tanfo-
lyamok! 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_____________________________

Dajka és  pedagógiai  asszisztens
tanfolyam indul Tapolcán rész-
letfizetéssel. Tel.: 06-30/637-
4083, 06-46/321-694, 06-20/423-
7877 Eng.sz.: E-000452/2014
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Tapolca, Gyulakeszi tú
(Z ldpont aut sbolt mellett)ö ó

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

A Szent György-hegy raposkai ol-
dalán aszfalt utas megközelíthe-
tőségű kis hétvégi ház vezetékes
vízzel, villannyal, kb. 3000 m2-es
szőlőterülettel eladó. Ir.ár: 6,2
mFt. T.: 06-20/915-6635
Kapolcson 101 m2-es kb. 200
éves parasztház csendes, kelle-
mes környezetben 787 m2-es
telekterülettel eladó. Ir.ár: 15 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóterü-
letű, felújított nappali + 1 egész
+ 1 félszobás, dryvit szigeteléses,
központi fűtéses családi ház eladó.
Ir.ár: 17,5 mFt. T.: 06-20/915-
6635
Hegyesden 1913 m2-es belte-
rületi építési telek eladó közmű-
vekkel a telekhatáron. Ir.ár: 2,5
mFt. T.: 06-20/915-6635
Sáskán 73 m2-es lakóterületű
200 éves, 4 szobás családi ház
3100 m2-es telekrésszel eladó.
Ir.ár: 10 mFt. T.: 06-20/915-6635
Nemesvitán 100 m2-es lakóte-
rületű, jó állapotú, nagy telekte-
rületű családi ház eladó. Ir.ár:
19,9 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.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök 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_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgála-
tok, napelemes rendszerek ter-
vezése. EURA MÉRNÖKIRODA
Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Badacsonytördemic külterüle-
tén 3000 m2-es mezőgazdasági
terület eladó. Érdeklődni a 06-
30/868-1361-es számon lehet-
séges._____________________________

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

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

Tapolca északi részén öt szo-
bás, két konyhás, két fürdőszobás
családi ház, nagy pincével, ga-
rázzsal 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_____________________________

Balatonedericsen felújításra szo-
ruló panorámás nyaraló eladó.
Ir.ár: 11 mFt. Tel.: 06-20/533-
0609

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Pincék, gazdasági épületek épí-
tése, felújítása, támfalak, keríté-
sek, kocsi beállók, térburkola-
tok építését vállalja építőipari
Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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

Gázkészülékek szervize! Minden
típusú gáztűzhely garanciális be-
üzemelése, javítása. Továbbá
konvektorok, kazánok, vízmele-
gítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

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

Kertépítő. Automata öntöző-
rendszerek tervezését, kivitele-
zését vállalom. Hívjon bizalommal.
Kozák Zoltán Tel.: 06-20/509-1240_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész keres-
kedés. Kerti gépek alkatrészei,
kiegészítõi. Motorfûrész láncok,
elektromos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lapvibrá-
tort, döngölõt, aggregátort, beton
vibrot, földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövényvá-
gót, betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, aszfaltvágót, fúrót,
vésõt és még sok mindent. Érd.:
Marton Gépkölcsönzõ 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. Valamint
permetezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt területek
rendbetételét, veszélyes fák kivá-
gását, sitt hordást és sziklakertek
építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképe-
sen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Vízvezeték-fűtésszerelés és
egyéb épületgépészeti munkákat
vállalunk. Tel.: 06-30/379-8551,
06-30/9478-233_____________________________

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

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobilize-
res autókulcsok másolása, kulcs-
házak, távirányítók, kapunyitó
távirányítók, kés-, húsdaráló kés-
és metszőolló-élezés. Tapolca,
Sütő A. u. 3. Tel.: 06-20/9855-898_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi föld-
munkát, tuskózást vállalok kombi
rakodógéppel, ugyanitt füvesítés-
hez feketeföld és érett marhatrá-
gya megrendelhető, akár gépi
szórással is. Tel.: 06-20/9325-025_____________________________

Szőlőmunkát egész évben met-
széstől szüretig, fűkaszálást, te-
rületek tisztítását, rendben tar-
tását vállaljuk. Tel.: 06-20/623-
7729

Állandó csapatunkat bővíte-
nénk. Cukrász,  pultos- fel-
szolgáló, konyhai kisegítő mun-
katársakat keresünk. Éves ál-
lást,  heti két szabadnapot,
szabadságot, versenyképes fi-
zetést kínálunk. Igényességet,
gyakorlottságot, fejlődésre való
törekvést várunk. Munkavég-
zés helye: Köveskál, Kővirág.
Tájékozódni, érdeklődni a
www.kovirag.hu weboldalon,
vagy a 06 31 324 8498-as te-
lefonszámon szíveskedjenek_____________________________

Kőművest és segédmunkást ke-
resek éves állásra. Tel.: 06-
30/744-6902_____________________________

Szobafestő-mázoló munkatársat
keresünk tapolcai telephellyel.
Tel.: 06-30/9933-953_____________________________

Tapolcai Gösser Sörözőbe pultos
munkatársat keresünk. Tel.: 06-
30/9933-953_____________________________

Éves állásra keresünk azonnali
kezdéssel pizzafutárt Tapolcára.
Tel.: 06-70/779-1014_____________________________

Munkájára igényes szobafes-
tőt keresek egész éves munkára
Tapolca és Badacsony környékén.
Tel.: 06-30/3909-122_____________________________

Panzióvezetőt és helyettesét ke-
ressük 26 szobás vonyarcvashegyi
panzióba 5 hónapos, áprilistól szep-
temberig tartó munkára. A panzió-
vezető feladata a szálláshely, a hoz-
zá tartozó reggelizőterem és drink-
bár teljes körű irányítása, vezetése,
ellenőrzése, a panzióvezető-helyet-
tes feladata a vezető munkájának
segítése. Részletek és jelentkezés:
www.szallasvadasz.hu/allas_____________________________

Lesenceistvándi telephellyel kő-
művest vagy betanított kőművest
keresek. Bérezés napi 15.000 Ft, jó-
zan élet előny. T.: 06-30/446-9345_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást ke-
res. 4-5 fős brigádok és pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. El-
várások: szakképzettség, önálló
munkavégzés, józan életvitel.
Amit kínálunk: hosszú távú sta-
bil munkahely, versenyképes jö-
vedelem, munkaruha. Jelentke-
zés: H-P: 7-16-ig Tel.: +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Légtechnikai csatornákat gyártó
férfi munkatársakat keresünk egy
műszakban Tapolcára, azonnali
kezdéssel. Érd.: 06-30/287-1194_____________________________

C kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező gépkocsivezetőt kere-
sünk. Tel.: 06-30/939-4804

Mindszentkállán 1.730 m2 bel-
területi építési telek eladó csen-
des, nyugodt helyen, gyönyörű pa-
norámával a Káli-medencére, tel-
jes közművel (víz, villany, csator-
na, gáz!), 25 % beépítési lehető-
séggel nagyon kedvező áron, 6,49
M Ft-ért! Tel.: +36-70/376-7820 _____________________________

Budapest belvárosában, közvet-
lenül a Blaha Lujza térnél, az Er-
zsébet körúton  eladó egy jó ál-
lapotú, 47 m2-es  egyedi gázfű-
téses összkomfortos lakás. Azon-
nal kiadható,  ill. engedélyezett a
Airbnb szolgáltatás is ! Egyete-
mistának, befektetésnek is kivá-
ló.  Ár: 36,9 M Ft Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Hegymagas Szent György-he-
gyen panorámával eladó egy 80
m2-es jó állapotú hétvégi ház,
nyaraló, klasszikus pince prés-
házzal 2.582 m2 jól termő szőlő-
területtel, gyümölcsfákkal teljes
felszereléssel. Víz, villany és fúrt
kút is van. Irányár: 14,9 MFt
Tel.: +36-70/376-7820   _____________________________

Tapolcán a centrumban eladó egy
127 m2-es, kétszintes, kiváló ál-
lapotú 3 szoba + nappalis, igé-
nyes, 2 fürdőszobás, egyedi gáz-
fűtéses, klímás lakás, beépített
konyhával, gardróbbal. Tel.: +36-
70/3767-820

Tapolcán a Keszthelyi út 45-ben,
magasföldszinti, 68 m2-es lakás
eladó. Ir.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06-
30/355-0585_____________________________

Tapolcán, a Sümegi úton, 54
m2-es, II. emeleti, jó állapotú
műanyag nyílászárós lakás beé-
pített konyhabútorral eladó. Ir.ár:
13,2 mFt. Tel.: 06-30/9475-347_____________________________

Tapolcán a Juhász Gy. utca 45.
szám alatt első emeleti, 1,5 szo-
bás, 42 m2-es lakás eladó. Tel.:
06-30/516-4224_____________________________

Tapolcán az Ady utcában,  4 -es
társasházban eladó 1 + 2 fél-
szobás 65 m2-es lakás, gáz kon-
vektor és cserépkályha fűtéses +
garázs. Azonnal beköltözhető.
Érd.: 06-70/374-0080, vagy 
csababadacsony@gmail.com_____________________________

Delta-Balaton eladó - földszinti,
első, második emeleti, erkélyes -
lakásokat kínál Tapolcán a Dobó
lakótelepen. Részletek telefonon:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolca belvárosában Tóparti ki-
látással, 54 m2-es, 4. emeleti, er-
kélyes lakás eladó. Ár: 11,2 mFt.
Tel.: 06-70/322-0499, 06-70/616-
8705_____________________________

Delta-Balaton eladó belterületi
telket kínál Tapolcán, Balaton-
györökön, Gyenesdiáson és Mind-
szentkállán. Részletek telefonon:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, Sümegi út, 54 m2-es
panellakás, új nyílászárókkal, 12,5
mFt-ért eladó. Uitt: 3-2-1-es új
ülőgarnitúra kedvező áron eladó.
Tel.: 06-30/9744-644_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Ta-
polcán, frekventált helyen,  egy
belváros közeli 64 m2-es, első
emeleti, felújítandó lakást. Ár:
12,5 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán Y-ban eladó lakást ven-
nék reális áron, azonnali készpénz-
fizetéssel. Tel.: 06-70/564-7642

LAKÁS AC1Bdg

Elektromos kerékpárok, új ben-
zinmotoros kúpos fahasító gép,
körfűrész, akkus flex 24V, oszlopos
fúró benzinmtorosgép 220V, Hon-
da 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 fűkaszák,
fémvágó szalagfűrészek, ELU gér-
vágó-körfűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős gáz-
bojler újszerű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló szalagcsi-
szoló 70 cm-es szalaghosszal 220 V,
légkompresszorok 4 L-től 200 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari kivi-
telben is,  benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, Hilti-Spit-
Makita-Bosch- Metabo fúró- véső-
kalapács SDS MAX, kétkezes vé-
sőkalapács-bontókalapács 220V-
os új, ütvefúró, fúrógép, gipszkarton
csavarozó, profi akkus fúrók, felső-
marók, hegesztőtrafó 220/380V 190
A, kis- és nagyflexek, szalag-rezgő-
ekcenter csiszolók, asztali kettős és
vizes köszörűk,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, dekopírfű-
részek, felsőgerendás vizes csem-
pevágók, karos fémdaraboló
380/220 V-os, Hilti-Bosch-Makita-
Metabo szerszámgép dobozok eladó.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fajtatiszta fiú tacskó kiskutyák el-
adók. Tel.: 06-30/2754-631

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi mellék-
termék (parketta és széldeszka)
méretre vágva, konyhakészen ki-
szállítva 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

A Tapolcai Hírözön terjesztésé-
re, Lesencetomajra, Szigligetre,
Taliándörögdre, Nyirádra, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Rakodógép kezelőt univerzális gép-
re, és tehergépkocsi vezetőt konté-
neres autóra éves állásra felvennék.
Érdeklődni: 06-20/316-8106

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Gyalulást, méretre vágást, pár-
kányok, lépcsõlapok, szegélylé-
cek gyártását vállaljuk. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu

_____________________________

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

Síremlékek garanciával, minő-
ségi 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
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

_____________________________

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

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
mûszaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816
EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci,
ponyva, farmer, bõrkabát javítá-
sa, cipzár cseréje. Póráz, nyakörv,
derékszíj kapható. Ringlizés, pa-
tentozás. Munkaruházat! Nyitva:
H: szünnap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-
18, SZ: 8-12, Ebédidõ 12-13_____________________________

Szobafestés mázolás, tapétá-
zás, homlokzatfestés – szigetelés,
színezés, álmennyezetek készí-
tése, gipszkartonozás, gipszkarton
válaszfal építése, lambériázás,
parkettázás, PVC fektetés. Igény
szerint takarítással is. Korrekt, tisz-
ta, minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kár-
pitozása, javítása. Bőr bútorok
javítása, áthúzása, ponyvák javí-
tása, készítése. Autóülések, mo-
torülés javítása, áthúzása szövet,
bőr, műbőr választék. Kisgyörgy
János kárpitos 8300 Tapolca, Ki-
nizsi Laktanya T.: 06-20/465-8854_____________________________

Tapolca-Sebronban vállalkozás-
ra alkalmas terület eladó. 4542
m2 (gyümölcsös, szántó, 3 gaz-
dasági épület feltüntetéssel). Víz,
villany van. Ir.ár: 4,9 mFt Tel.: 06-
30/9394-083_____________________________

Szőlőterületet vásárolok a Szent
György-hegy bármely oldalán.
Tel.: 06-30/453-6334_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Amennyi-
ben megbíz minket lakása,
családi háza, nyaralója, pin-
céje, építési telke, mezőgaz-
dasági  ingatlanja eladásával,
mi gyorsan, a legjobb piaci
áron értékesítjük. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Rév-
fülöpön 10 perc sétára a strand-
tól  egy három szintes, felújítan-
dó házat szép parkosított udvar-
ral. Ár: 21,99 MFt Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Ba-
dacsonytördemicen egy balatoni
körpanorámás ingatlant  60 m2-
es pince-présházzal,- konyha, tu-
soló, szoba -  teljes berendezés-
sel. Ár: 9 MFt Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
eladó egy 94 m2-es,  4 szobás,
kétszintes, összkomfortos, jó ál-
lapotú sorházi családi ház, hátsó,
kb. 40 m2-es önálló kerttel, te-
rasszal, elől szintén önálló telek-
résszel, valamint vállalkozásra
is alkalmas 16 m2-es önálló kis
házzal. Ár: 23,9 MFt Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Tapolcán eladó egy 230 m2-es,
két önálló bejárattal rendelkező,
kétszintes, jó állapotú, 2003-ban
épült  családi ház, 640 m2 telek-
kel, kerttel.  (téglaépítésű, cse-
réptetős, egyedi gázfűtés, össz.
közmű) Irányár: 26,9 M Ft Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon 100 m2-es
cseréptetős családi ház, külön
nyári konyhával, 200 m2  jó álla-
potú gazdasági épületekkel, klasz-
szikus nádfedeles pajtával  2.240
m2 telken, teljes közművel eladó.
Ár: 9,9 MFt !!! Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

Balatoni örök panorámás, belte-
rületi építési telek!  Badacsony-
tomajon 150 m-re a Balatontól,
2100 m2 panorámás, belterületi
telek eladó, 15 % beépíthetőség-
gel. Ár: 29,9 M Ft Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Tapolca, Diszelben eladó egy
nettó 140 m2 alapterületű, új-
szerű, 3 szoba + nappalis, 2 für-
dőszobás, egyszintes, magas mi-
nőségi anyagokból épített, extra
kivitelezésű, igényes családi ház.
A közel 800 m2 területen továb-
bá gyönyörűen parkosított, kert,
medence, ill. berendezett fedett
nyári konyha nagy terasszal ta-
lálható. Ár: 45 MFt Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Gyulakesziben jól bejáratott 190
m2-es, jó állapotú, felújított, mű-
ködő vendéglátó egység 2.630
m2 belterületi telken eladó., 50
m2-es boltíves pincével, teljes
közművekkel, további 160 m2-es
felújításra szoruló épülettel ill.
egy fedett, nagy nyári terasszal.
Ár:  36,9 M Ft Tel.: +36-70/376-
7820

Szobafestés, mázolás, gipszkar-
ton szerelés, kültéri homlokzat
felújítás, hõszigetelést, rövid
határidõvel vállalunk, szaksze-
rûen. Ingyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484

_____________________________

_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/956-7005_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gása. Épületekre, vezetékekre
hajló ágak levágása, alpintechni-
kai módszerrel. Bozótirtás. Tel.:
06-70/229-6598 (Pepe Alpin Kft.)_____________________________

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

Gyorsjavítás! Víz, villany, fûtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerûen, olcsón. T.:
06-20/348-2726_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parket-
tázást, parkettacsiszolást, szõnye-
gezést, gipszkartonozást, padló-
szőnyegezést, hajópadlózást, lam-
bériázást, parafa burkolást, fal-
szigetelést vállalok Tapolcán és
környékén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

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

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron válla-
lok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. 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, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

Redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése, ja-
vítása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Lakásfelújítást vállalunk, gipsz-
karton szerelés, festés, járólap és
fali csempe rakása. Tel.: 06-
70/674-9925_____________________________

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

TISZTELT AUTÓTULAJDONO-
SOK! Szervizünk teljeskörű javítást
vállal. Amenynyiben nálunk ja-
víttatja autóját, kérje az ingyenes
lámpaállítást! TÓTHAUTÓTECH-
NIK AUTÓVILLAMOSSÁG, KLÍ-
MASZERVIZ 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_____________________________

MTZ 50-es csörlővel, csipkedővel,
toló lapáttal eladó. Uitt: Nissan
Cargo Vanette alkatrésznek eladó.
Tel.: 06-30/600-8065_____________________________

Renault Twingo 1994-es, bontott
alkatrészei eladók. Önindító, ge-
nerátor, kuplung, komplett kipu-
fogó, ablaküvegek stb. Tel.: 06-
30/233-2521_____________________________

Skoda Fabia, 2002-es eladó. Tel.:
06-20/379-3863

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-8439_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok,
viaszok forgalmazása. Kapható
ápolókészlet fa ablakokhoz, bejá-
rati ajtókhoz. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, 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. Tapol-
ca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Simson motorokat vásárolnék
minden típust működő képtelent
is, alkatrészeket és egyéb régi
motorokat. 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_____________________________

Kukorica eladó. T.: 06-20/560-2759_____________________________

Hízók eladók 100 kg-tól 160 kg-
ig. Ár: 470 Ft/kg. Tel.: 06-30/426-
7403

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx

Delta-Balaton eladásra kínál Ta-
polcán a belvárosban egy felújí-
tott, erkélyes, 55 m2-es, klímás,
kiváló állapotú 4. emeleti lakást.
Ár: 12,99 MFt Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________

Eladó Tapolcán, belvárosban, kö-
zös udvarban, kis családi közép-
ső házrész, felújításra szoruló,
igény szerint, 1 szoba, konyha, für-
dő. Ideális 1-2 fő részére vagy be-
fektetésnek. Ár: 4,8 mFt. Tel.: 06-
20/424-9248_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Ta-
polcán a keleti városrészben egy
64 m2-es, 1+2 félszobás, külön
étkezős, 2. emeleti, erkélyes, fel-
újítandó lakást. Ár: 15,6 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű házban 3. emeleti 74
m2, 3 szobás,  jó állapotú erkélyes
lakás eladó. Egyedi gázfűtés, szi-
getelt 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_____________________________

Delta-Balaton eladásra kínál Hé-
vízen egy földszinti, felújított, 30
m2-es apartman lakást. Ár: 12,9
MFt Tel.: 06-30/860-2010

Badacsonyörsön és Tapolcán
szállás kiadó csapatnak vagy 1-
2 főnek, munkásoknak, család-
nak. Tel.: 06-30/839-7546_____________________________

Tapolcán az Y-ban bútorozott la-
kás kiadó, háziállat nélkül. 2 havi
kaució szükséges. Tel.: 06-
70/401-3618_____________________________

Keresek hosszú távra kiadó,
azonnal költözhető kisebb csalá-
di házat vagy nem panellakást a
Balaton-felvidéken. Tel.: +36-
70/541-9661_____________________________

Kiadó hosszútávra kertes 2,5
szobás, garázsos, egyedi fűtésű,
félig bútorozott iker társasház
fele. Azonnal költözhető. 2 havi ka-
ució, munkahely feltétellel. Tel.: 17
óra után 06-30/249-7851

Delta-Balaton eladásra kínál a
családbarát, megújult balatone-
dericsi strandon egy bejáratott bü-
fét, teljes berendezéssel. Ár: 7,5
MFt Tel.: 06-30/860-2010

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

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

Építőipari munkákat vállalunk
ingyenes helyszíni felméréssel
szakszerűen, precíz munkavégzés.
Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel. Kiszállási díj nélkül, ga-
ranciával! A hirdetés felmutató-
jának 10% kedvezmény a vég-
összegből. Tel.: 06-20/ 9844-667_____________________________

Vállalok járólapozást, csempé-
zést, kerítések burkolását. T.: 06-
30/273-3261

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Vemhes és friss fejős kecskék el-
adók. Tel.: 06-30/317-2348_____________________________

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

Terra kistraktorhoz új járókerék
garnitúra súlyokkal együtt sor-
közművelő kultivátor eladó. 2 db
LG K4-es mobiltelefon 70-es és
30-as, garanciával eladó. Tel.:
06-30/273-0090_____________________________

150 kg-os hízó sertések eladók.
Tel.: 06-20/412-2008_____________________________

Lapos műanyagtálcás baromfi
önetetők és fémes önetetők kúpos
és pisztolyszelepes önitatók és
olasz rendszerű 3 ajtós szállítóládák
eladók. Tel.: 06-20/953-7999_____________________________

Tapolcán eladnám: szekrényes
varrógép, Samsung TV, kerti kiü-
lő, fehér kovácsoltvas asztal, szé-
kek, konyhai felszerelések, alu-
mínium létra. Tel.: du. 15-17-ig 06-
87/321-132_____________________________

Vállalkozókat, partnercégüket
keresek prémium kategóriás
keksz bevezetésére, értékesíté-
sére. Tel.: 06-30/203-9230_____________________________

Eladó: MTD kapálógép 5LE 35.000
Ft, 1600 W-os fűgyűjtős fűnyíró
25.000 Ft, használt húsos ládák 40
db 1400 Ft/db, kézi-háti permete-
ző 14 l-es 10.000 Ft, sparheltre
való öntöttvas platni 12.000 Ft, rez-
gő búvárszivattyú 7.000 Ft, gu-
mikábel 3x2,5 mm-es 30 m 4.000
Ft, Servant samottos kályha
35.000 Ft. Tel.: 06-30/976-5773_____________________________

Pannónia és kis Jáva motorblokk
eladó. Tel.: 06-30/892-7945_____________________________

Eladó továbbtartásra nagytestű
kos, 3 db vemhes anyabirka, 1
bakkecske és 6 db jól tejelő vem-
hes anyakecske Pétfürdőn. Tel.:
06-30/288-1860_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi
ácsipari gépek (nagyméretű fel-
sőmarók, körfűrész, gerendavá-
gó), hidraulikus tápegység 300
bar/380 V,  benzin- és dízelmotoros
aggregátorok, levegős szerszá-
mok,  tányércsiszoló 350 mm 380
V,  festék- és habarcskeverők,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 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 220 V, Hilti 12 V-
os fúró-csavarozó, Hilti-Bosch ak-
kus fúró-véső kalapács 36 V, 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

Az ÉFOÉSZ Rehabilitációs Mun-
kahelye tapolcai telephelyére mű-
szakvezetőt keres. Elvárások: kö-
zépfokú végzettség, számítógép
kezelői ismeretek. A fényképes
önéletrajzokat az efoesz.tapolca
@gmail.com címre várjuk. Érd.:
06-30/565-2887-es telefonszámon
lehet. _____________________________

Hőszigetelésben jártas kollégát
keresek. Tel.: 06-30/7010-526_____________________________

Munkájára igényes takarítónőt ke-
resünk Ábrahámhegyre illetve Ba-
latonedericsre magánszemélyhez.
Érdeklődni: szallas.abrahamhegy
@gmail.com, vagy 16:00 után a
+36-30/388-4967 számon_____________________________

Kovács Zoltán Biovitis Pincészet fo-
lyamatosan keresi azt a munka-
társat, aki borász és aki a piacok-
ra el is járna. Szakmailag mindig
mellett állok. Tel.: 06-70/386-6953

Intimtorna indul Tapolcán február
22-ei (péntek) kezdéssel a Tamási
Áron Művelődési Központban.
Tel.: 06-30/2471-541_____________________________

Repülős nyaralás Bulgáriában
tapolcai indulással, tengerparti
szállodában, félpanzióval, prog-
ramokkal június 29-július 06-ig.
Érd.: 06-30/640-3814

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta. Bőr-
betegségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai beavatko-
zások, hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tanfo-
lyamok! 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_____________________________

Dajka és  pedagógiai  asszisztens
tanfolyam indul Tapolcán rész-
letfizetéssel. Tel.: 06-30/637-
4083, 06-46/321-694, 06-20/423-
7877 Eng.sz.: E-000452/2014

PROGRAM

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXV. évf./4.   2019. február 02.

, 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

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat

CNC gépkezelőket, esztergályosokat,
lakatosokat, gépbeállítókat, felületkezelőket,

fémipari szakmával rendelkező munkatársakat

2, 3 és folyamatos műszakrendbe
operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

(ülő vagy álló munkakörök)

gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

valamint

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.

JELENTKEZZ MÉG MA!
hívj minket, vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

06-88/400-453, 06-20/929-2430
vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben:

manatwork@manatwork.hu

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

Hasított,
darabolt

értékesítés.
06-30-929-6970

EUTR szám: AA5811791

TŰZIFA

EURÓFA

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

Csörgess meg vagy küldj visszahívós SMS-t!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK
EGY ÉS HÁROM 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

Magyarország legsikeresebb
ingatlanközvetítő hálózata ügyfelei részére

eladó házakat, nyaralókat keres
Tapolcán és 30 km-es körzetében.

Tel.: 06-70/466-4252
06-70/4545-176

Az akció 2019. február 1-től 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
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
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Szabó Ottó
autószerelő mester

autóvillamossági műszerész
mester

Szigliget, Dózsa u. 12.

Tel.: 06-30/9466-763

Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óráig

www.szabootto.hu

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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Bakonyerdő Zrt.
BEFAG Parkettagyára

udvaros - nehézgépkezelő
munkakör betöltésére keres,

szakirányú végzettséggel
rendelkező munkatársat.

Részletes önéletrajzokat
a vinczene@bakonyerdo.hu email címre várjuk.

Felhívás

Gyulakeszi Község Önkormányzata felhívja az otthonterem-

tésen gondolkodók figyelmét, hogy három darab 913-1013 m

közötti építési telket értékesítésre meghirdetett a település

déli részén a Zsinkaikert utca közelében.

Az érdeklődők a felhívás teljes szövegét a www.gyulakeszi.hu

honlapon, a települési hirdetőtáblákon és a Tapolcai Közös

Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján megtekinthetik.

Az ajánlatokat írásban, legkésőbb 2019. március 01. napjáig

kérjük benyújtani.

Gyulakeszi Község Önkormányzata
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RAKTÁROS

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

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

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.

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
Kft.

Sertés lapocka

Sertés csontnélküli karaj

Sertés hátsó csülök

Sertés apróhús (kolbászhús)

Pápai nyelves disznósajt

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai füstölt, főtt tarja

Pápai nyári turista

Pápai olasz felvágott

Pápai gépsonka

2019.02.01 - 2019.02.28-ig
899 Ft/kg

1.149 Ft/kg

799 Ft/kg

799 Ft/kg

1.099 Ft/kg

1.699 Ft/kg

1.399 Ft/kg

1.699 Ft/kg

1.099 Ft/kg

1.990 Ft/kg

Üzletünkbe húsbolti eladó munkatársat felveszünk!

Érd.: 06-30/415-3980

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

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

CSOMAGOLÓ
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA VESZPRÉMBEN

átlag kereset nettó 160.000 Ft-tól

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL:

Ajka, Tapolca, Berhida,
Várpalota, Villonya, Zirc, Litér,

Bakonynána, Papkeszi,
Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Királyszentistván, Peremarton

+36 20 216 56 10

ÓRABÉR: br. 1100 Ft-tól
� Cafeteria: br. 25.900 Ft

� Havonta ajándék termékek

�Munkaruha és cipő biztosítása

� Fizetési előleg akár minden héten!

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!

2019. február 01. - február 07.2019. február 01. - február 07.

Gigaburger + hasábburgonya 2990 Ft
Ha 15 perc alatt megeszed, visszakapod az árát!

Sertés comb
Sertés lapocka
Farmer szalámi 440 g
Véres hurka
Sütni való kolbász
Kacsaszárnytő

(2.477 Ft/kg)

999 Ft/kg
930 Ft/kg

1.090 Ft/db
1.290 Ft/kg
1.599 Ft/kg

850 Ft/kg

Február 14-ig:
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