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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

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

06-30/9575-422
www.automentestapolca.hu

Tapolca, Sümeg, Balatonederics,

Zánka környékén alkalmi

vagy állandó jelleggel

irodaházak, családi házak

takarítását vállaljuk.

Tel.: 06-30/758-3553

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

Tehergépkocsi-vezetőt
felveszünk!

06-30/2161-910
Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!A
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Az akció 2019. február 8-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

Jelentkezés: személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 87/535-220 vagy

önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet az

alábbi munkakörökbe:
2 műszakos munkarendbe

• ÖSSZESZERELŐ

• SEGÉDMUNKÁS
• TAKARÍTÓNŐ (4 órás munkavégzésre)

(asztalos, lakatos végzettséggel)
Elvárás: szakmunkás bizonyítvány

Munkájára igényes, helybeli nők jelentkezését várjuk!

Február

14.

Valentin nap
8300 Tapolca, Fő tér 3.
Rendelésfelvétel: 06-30/901-7255

A TARKA-BARKAT R A A KA K -B R A
virág és ajándékbolt

új tulajdonossal szeretettel várja

régi és új vásárlóit.

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

Február 14-ig:

BÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉSBÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉS
Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
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KÖLCSEY Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

Anti-Aging specialista,
mesterkozmetikus

okleveles sminktetováló,
hyamátrix szakértő

Hazaviheted
a csodát!

Merj nagyot álmodni!
Nálunk egészséges, szép bőrt kapsz eredményül!

HIFU - tartós bőrfeszesítés
Mesolift - Mezoterápia
Tartós sminktetoválás

Ipl - tartós szőrtelenítés
Lézeres bőrfiatalítás

Testszobrászat

Ingyenes
Bőrállapot felmérés!

(Kazinczy iskolánál)

Nyitva: H-P 06-17 Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.
06-30/304-2025

• Fornetti sütésre előrendelést felveszünk
• Fornetti 16 óra után féláron • Üdítők

• Édességek • Fólialufik • Latex léggömbök
• Parti tányérok, poharak, füzérek,

lampionok, feliratok
• LÉGVÁRBÉRLÉS • HÉLIUMOS LUFI •

MAZSOLA
FORNETTI és PARTIKELLÉK

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

Csörgess meg vagy küldj visszahívós SMS-t!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK

EGY VAGY HÁROM MŰSZAKBAN
ÉS

MUNKAKÖRBEN!

INGYNES CÉGES BUSZJÁRATTAL VAGY ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉSSEL

OPERÁTOR, ÖSSZERELŐ GÉPKEZELŐ

AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:
• Béren kívüli juttatás
• Jelenléti prémium
• Teljesítmény prémium
• Munkabér előleg
• Hosszú távú munkalehetőség
• Munkába járás támogatása

- ingyenes buszjárattal
- bérlettel (előre biztosítjuk)
- üzemanyag térítéssel

• Távoli lakóhely esetén szállás

SZENZOR-ÖSSZESZERELÉSI

12 órában: 170-190.000 Ft
8 órában: 150-160.000 Ft

Elérhető nettó kereset:
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA VESZPRÉMBEN

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL!

+36 20 240 54 49

� Prémium csomag

� Fizetési előleg akár minden héten

TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERE

kőműves szakmunkás

kispostai alkalmazott

pályázatot hirdet az alábbi munkakörökbe:

(további információ: Bakos Gáborné 06-30/601-9398)

(további információ: Horváth Szilvia 06-87/511-154)

A részletes pályázati kiírások megtalálhatók
a www.tapolca.hu weboldalon.

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
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(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.

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

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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Önéletrajzát személyesen vagy postai úton az alábbi címre várjuk:

További információ:
Treutz Erika

Tel.: 87/433-322 (hétfőtől péntekig 8-16 óráig)
E-mail: treutz.erika@hepahungary.hu

HE-PA Hungary Plast Kft., 8284 Nemesgulács, József Attila út 80.

Cégünk egy olyan jövő orientált vállalat, mely közel 20 éve van jelen
technikailag magas minőségű autóipari csatlakozók, orvosi eszközök és

modellautó gyártás termékeinek előállításában a régió munkaadói között.

Műanyagipari üzemünkbe, keresünk:Nemesgulácsra

Bedolgozókat alkalmazotti jogviszonyban
1:87 arányú modellek otthoni összeszerelési
munkáihoz
- A munkavégzés feltételei:

Elvárások:

Telephelyünkön történő betanulási idő
Előny: saját gépkocsi (nem kötelező)

kézügyesség, precizitás
és kitűnő látás

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 08. - február 14.2019. február 08. - február 14.

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

Sertés comb
Sertés lapocka
Csont nélküli sertéstarja
Pápai hamburger húspogácsa
Farmer szalámi 440 g
Pisztráng

(2.477 Ft/kg)

999 Ft/kg
899 Ft/kg

1.190 Ft/kg
1.399 Ft/kg
1.090 Ft/db
1.790 Ft/kg

P

izzeria-Spaghetteria

Ristorante

Kedves Szerelmes Párok!
Töltsétek nálunk a Valentin napot, megmutatjuk

nektek a PIZZA 50 árnyalatát.
Meglepetésekkel kedveskedünk nektek.

(Tapolca, Árpád u. 1.)

12PIZZA   express: 87/322-729PIZZA   express: 87/322-729

100% Itália
1992

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok
• önyvek
• orítékok
• ekoráció
• eghívók
• épeslapok
• dvözlő lapok
• egyzettömbök
• évjegykártyák
• rospektusok
• zórólapok
• lakátok
• éges levélpapírok
• ímkék

(öntapadós
kivitelben is)

• gyéb nyomdai
termékek gyártása.



NYITVATARTÁS: H-P: 8-12, 13-17 Szo.: 8-12

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

Tel.: 06-30/3777-079

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA
• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

A tapolcai Barackvirág Óvoda
Szülői Szervezete

a 2019-es Jótékonysági Bál
köszönetét fejezi ki

támogatóinak:
- A és H Fehérneműbolt
A4 szépségszalon
Ábrahám Teázó
Ács és Koncz Kft.
Ádám-Kert Kft.
Anika Szappan
Anna Grand Hotel Balatonfüred
Ásványi Tamásné
Autósbolt
AVON
Baby Bello Bababolt
Badacsony Bisztró
BAK Vendéglő
Bakonyerdő Zrt.
Bakos Imre
Zöldség Gyümölcs Üzlet

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Balatoni Hajózási Zrt.
Balogh Renáta fodrász
Bicsérdi Csaba
BONVINO Hotel
Borostyán Cukrászda
Casa Nostra
Cekker Táskabolt
Centrum Patika
Csermák József
Rendezvénycsarnok Szauna
Csobánc Kézműves Csemege
Csobánci Bormanufaktúra
Csodabogyós Barlang túra
Csodák Palotája
DBW
Dégi Virágbolt
DM
Dolce cukrászda
Egészségfejlesztési Iroda
Elemér Virágboltja
Elixír Biobolt
Elmolight Kft.
Eperke Zöldség-Gyömölcs
Euro Family
Folly Arborétum
Fórum Pizzéria
Fülöp Kert
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Gaálné Kapás Krisztina fazekas
Geiszlerné Poór Gabriella fodrász
Generali Biztosító
Gigi Kozmetika
Gyógynövénybolt Herbária (Tesco)
Gyula Vezér Lovasbirodalma
Hegedűs-Zsemberi Zsuzsanna
kozmetikus

Hegymagasi Marhaságok
Helikon Kastélymúzeum
Ibolya Ékszer
Jánosi László ev.
Játékliget
Jocker Pizza Keszthely
JYSK
Kaleido Cukrászda
Kalmár Sándor “Mobil Szőnyeg és

Kárpittisztítás”
Kangoo Jumps
Karminca Körömstúdió
Kati Virágbolt Gajdos Csilla ev.
Knol Bernadett fodrász
Kolibri Ételbár
Korall Üzletlánc
Kovács Ágnes kozmetikus
Kölcsey Nyomda Kft.
Lacus Pelso Pizzéria
Levendula Gyógynövénybolt
Levendula Porta
Lovász Anita Fodrász
M Papír-Írószer
Mayer Renáta kozmetikus
Mayo Üzlet
Mezőssy Zoltán Hotel Gabriella
Muskátli Étterem és Cukrászda
Nagy és Nagy Kft. Riza puszta
Nagy Vivien köröm
Nagyvázsony Község
Önkormányzata (Kinizsi Vár)

NÓVUM könyv
Opitz Péter masszázs
Óra-Ékszer
Oriflame
OTP Ingatlaniroda
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Pálffy és Papp Kft.
Pannon Várszínház, Veszprém
Pápai Hús
Papp Attila-Családi Fotózás
Pelion Hotel
Péter Öltöny üzlet
Profi Padló
Rétes Bisztró és Fröccsterasz
Rockwool
Rompos Virág
Sajtkukac Játszóház
Scher Péter és Bogdán Ferenc
méhészek

Scitec Üzlet Tapolca
Sétarepülés Bognár István
Sobri Jóska Élménypark
Spinning Club Tapolca
Sütibarlang
Sütibolt Tesco
Szabó Csaba

Tördemic Tánccsoport
Szabó Optika
Szászi Borászat
Szépkézláb szalon
Szőke Diána kozmetikus
Tamási Áron Műv. Közp.
Tapolca Kft. Expo
Tapolcai Tető
Tarka Barka Virágbolt
Táskás Bolt
Tesco
Tiffany Ajándékbolt
Tóth Péter Horgászbolt
Törley Pezsgő Manufaktúra
Varga Pincészet
Varjas Judit Üvegékszer
Várkert Fürdő Pápa
Vastag Kerámia
Végh és Társa Kft.

Tópart Bisztró
Veronika Kozmetika
Zöld Kredenc
Zsebibaba

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Tapolcán 3 szobás családi ház el-
adó garázzsal, melléképülettel. Ir.ár:
11,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
A Szent György-hegy raposkai ol-
dalán aszfalt utas megközelíthető-
ségű 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 te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 15 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
Hegyesden 1913 m2-es belterületi
építési telek eladó közművekkel a
telekhatáron. Ir.ár: 2,5 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! www.badacsonyingat-
laniroda.hu 30 év tapasztalatával
segítem. Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

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

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. _____________________________

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

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_____________________________

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

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfe-
leink részére. Lakásokat, családi há-
zakat, nyaralókat, pincéket, építé-
si telkeket, mezőgazdasági  ingat-
lanokat. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon, 100 m2-es, fel-
újításra szoruló,  cseréptetős csa-
ládi ház, külön nyári konyhával, 200
m2 Jó állapotú gazdasági épüle-
tekkel, klasszikus nádfedeles paj-
tával,  2.240 m2  telken, teljes köz-
művel eladó. 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_____________________________

Gyulakesziben jól bejáratott 190
m2-es, jó állapotú, felújított, mű-
ködő vendéglátó egység 2.630 m2
belterületi telken eladó., teljes köz-
művekkel és egy  160 m2-es, fel-
újításra szoruló épülettel.  Irány ár:
36,9 M Ft. Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, Atlas-Copco (Cobra) ben-
zinmotoros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész  45 cm-es
220 V-os, Makita akkus ütvecsa-
varozó, hordozható ipari  ventillátor
220 V, benzin és dízel oldalkihajtásos
állómotorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztáló gép,
benzinmotoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, akkus sövényvágók,
akkus fűnyírók, elektromos és ben-
zinmotoros fűszegély vágók, be-
tonkeverők 220/380 V, benzinmo-
toros kézi fúrógép, menetorsós kug-
lihasító gép 6T  220V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, gérvágók 210-
305 mm átmérő,  elektromos csó-
nakmotor, 5,5 mm-es légpuska új,
CO patronos légpuska 4,5-5,5 mm-
es, oxigénpalackok,  új  McKenzie
mtb. kerékpárok,  Aprilia Habana
chopper 50 cm3-es újszerű,   kerti
összecsukható ruhaszárító eladó.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkompresz-
szor 5L,  akkus popszegecselő gép,
ipari porszívók, AS (Stihl) 3 kerekű
önjáró magasfű nyíró, billenővá-
lyús hintafűrészek, Elektra Beckum
– Lincoln  profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220 V,
Gardena elektromos kapálógép, pre-
cíziós szalagfűrész új 220V átmérő
250mm, terménydaráló rostákkal
220V-os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbékák 50-
100 kg-os, kombinált gyalugépek
205-260  mm-es új, egyengető
gyalugép 200 mm-es, inverteres he-
gesztők új 140-160 A  Avis, központi
fűtéshez 220 V-os szünetmentes
áramforrás, magassági láncfűré-
szek és sövényvágók,  kardánhaj-
tású szalagfűrész tűzifához, kismé-
retű újszerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, kemping kerék-
párok, új profi elektromos robogó   el-
adó. Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dob-
kasza 60 cm-es önjáró, ipari  fém-
vágó 350mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V új-
szerű, gyümölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, kézi kör-
fűrészek, mini gáz-oxigénhegesztő,
JLO- Solo -Oleo Mac -Echo  háti
permetezők, Maruyama slagos
permetező, Stihl  fűrész, fűkasza,
bozótirtó, lombszívó-fúvó gépek,
benzinm otoros és elektromos sö-
vényvágók,  Kärcher-Euroclean-
Wap hideg- és melegvizes  profi
sterimók 220/380V, benzinmotoros
és elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízelmo-
toros aggregátorok, akkutöltők  6-
12-24 V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép, Stihl
-Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új kompresz-
szorok,  Gardena házi vízmű, mo-
bil klíma eladó. Szállítás megold-
ható! Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5 LE,
térkő porszívó, térkő fuga tisztító
gép,  asztali és állványos fúrógépek
220/380V, Ryobi ácsgyalu, pára-
elszívó gép nedves helyiségekhez
elázott falakhoz 220V, hómarók,
benzinmotoros önjáró  lombszívó
75 cm széles, talajfúró benzinmo-
toros  új,  elektromos lombszívó-
fúvó,  Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfűrészlánc
élező, Honda benzinmotoros zagy-
szivattyú újszerű, benzinmotoros és
elektromos  gyepszellőztetők, Ma-
kita akkus gérvágó 24V-os, Wac-
ker benzinmotoros aszfalt-beton-
vágó (vizes), diesel hőlégbefúvó 15-
25 KW, szeg- és kapocsbelövő 5-
15 cm levegős, szárított paprika da-
ráló, kézi parkettázó fűrész 220V-os
új,  karos kisflex satuval, csúszó-
sines szalagparkettázó fűrész 220V,
faeszterga 1000 mm, 2  késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, masz-
százsmatrac,  Yamaha Mint új-
szerű robogó  eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozmeto-
lógiai beavatkozások, hasi ultra-
hangok 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_____________________________

Angol tanítás, korrepetálás. Tel.:
06-30/521-4515

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

Tapolcán garzonlakást vásárolnék.
Tel.: 06-70/2430-434

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

Tapolcán albérlet kiadó egyedülálló
személy részére. Tel.: 06-70/327-
0562_____________________________
Tapolcán az Y-ban bútorozott, 2
szobás lakás kiadó. Háziállat nem
vihető, kaució szükséges. Tel.: 06-
70/401-3618

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_____________________________

Vállalok járólapozást, csempézést,
kerítések burkolását. T.: 06-30/273-
3261_____________________________
Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szaksze-rûen. Ingyenes
árajánlat. 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_____________________________

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_____________________________

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

KIADÓ

SZOLGÁLTATÁS

Badacsonyi borászat éves állásra
traktorost keres. Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámon: 06-20/806-7799_____________________________

Badacsonyi borászat éves állásra,
szőlőben jártas kollégát keres. Jo-
gosítvánnyal rendelkezők előny-
ben! Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 06-20/806-7799_____________________________

Nemzetközi árufuvarozásra B ka-
tegóriás jogosítvánnyal, C kate-
góriás jogosítvánnyal és C+E ka-
tegóriás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársakat keresünk tapolcai
telephellyel. Tel.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

Balatonszepezdi szálláshelyünkre
keresünk áprilistól szeptemberig tar-
tó, 8 órás munkára takarítónő/szo-
balányt, részmunkaidős reggeliztetőt,
versenyképes fizetéssel, útiköltség
térítést biztosítunk. Jelentkezés: 
hotelmagnoliainfo@gmail.com Tel.:
06-30/281-5626_____________________________

Felszolgálót egész éves munkale-
hetőséggel felveszünk. Érd.: La
Pergola Pizzéria Tapolca, Árpád u.
1. Tel.: 06-30/9275-766_____________________________

Takarítónőt keresünk alkalmi jel-
leggel tapolcai lakás takarítására.
Tel.: 06-70/377-2931_____________________________

Kőművest és segédmunkást éves
állásra, bejelentett munkahelyre
felveszek. Bér megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30/455-9006
Tapolcán a Peppino Pizzériába al-
kalmi munkára pizzafutárt felve-
szünk. Érd.: 06-30/959-2106

Zarándoklat Budapestre 2019.
március 30-án (szombat) a Boldog
Özséb Alapítvány szervezésében.
Jelentkezés február 22-ig. Tel.: 06-
20/915-5789, 06-30/326-0923, 06-
20/3344-132_____________________________

Mohácsi busójárás tapolcai indu-
lással, 15 fő esetén, 7500 Ft/fő +
2000 Ft a vidéki felszállás. Felszállás
tapolcai SPAR, március 3-án. Érd.:
Anett Tours Veszprém 06-88/408-
183, Tapolca 06-87/412-096

PROGRAM

_____________________________

Citroën Xsara 5 ajtós, 2020-ig
műszakizva olcsón eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-30/452-
5830_____________________________
MTZ 50-es, csőrlővel munkára
fogható állapotban eladó. Uitt: Ford
Focus 2008-as kombi eladó vagy
nem kombira cserélhető. Tel.: 06-
30/600-8065_____________________________

Opel Astra Classic, 2002-es évjá-
rat, vonóhorog, 1.4-es motor, mű-
szaki érvényesség 2020.04-ig, szép
állapotban eladó 150.000 km-rel.
Ár: 450.000 Ft. Tel.: 06-70/597-
4064_____________________________
Peugeot 307, 2004-es évjáratú,
elektromos ablak, centálzár, klí-
ma, megkímélt állapotban, mű-
szaki érvényesség 2020. 02-ig,
378.000 km-rel eladó. Ár: 430.000
Ft. Tel.: 06-70/597-4064_____________________________

Renault Master 1997-es évjáratú,
2.5 diesel, dobozos teherautó, mű-
szaki érvényesség 2020. 02. 15-ig,
kisebb esztétikai hibákkal eladó. Ár:
380.000 Ft. Tel.: 06-70/597-4064

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-
8439_____________________________
REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, via-
szok forgalmazása. Kapható ápo-
lókészlet fa ablakokhoz, bejárati
ajtókhoz. 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. ASZTALOS
FATELEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri
nyílászárók, ablakpárkányok, re-
dőnyök, 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_____________________________

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

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

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

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

Terra kistraktorhoz új járókerék
garnitúra súlyokkal együtt sorköz-
művelő kultivátor eladó. 2 db LG K4-
es mobiltelefon 70-es és 30-as, ga-
ranciával eladó. Tel.: 06-30/273-
0090_____________________________
Eladó továbbtartásra nagytestű
kos, 3 db vemhes anyabirka, 1 bak-
kecske és 6 db jól tejelő vemhes
anyakecske Pétfürdőn. Tel.: 06-
30/288-1860

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYxMindszentkállán 1.730 m2 belte-
rületi építési telek eladó csendes,
nyugodt helyen, gyönyörű panorá-
mával a Káli-medencére, teljes
közművel, (víz, villany, csatorna,
gáz! ) 25 % beépítési lehetőséggel.
Fix akciós ár: 5,99 M Ft! Tel: +36
70 376 7820 _____________________________

Hegymagas Szent György-hegyen
panorámával eladó egy 80 m2-es
hétvégi ház, nyaraló, klasszikus
pince présházzal 2.582 m2 jól ter-
mő szőlőterülettel, gyümölcsfákkal
teljes felszereléssel Víz, villany és
fúrt kút is van.    Irány ár: 14,9 M
Ft Tel: 36 70 376 7820  _____________________________

Horvátországban, Vir szigetén,
15 m-re a tengertől 60  m2-es, föld-
szinti, 2 szoba + nappali-amerikai
konyhás, 6 személyes, klimatizált
apartman teljes berendezéssel,
egy újszerű, 165 LE-s jetskivel el-
adó.  6-8 hónapot kiadható egy év-
ben! Irányár: 46,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Monostorapátiban eladó 3 külön
helyen található, összesen 18,5
ha szántó terület. 1. 11 ha  (113.567
m2)  Ár: 19,9 M Ft   2. 6 ha (60.839
m2) Ár: 10,8 M Ft 3. 1 ha (10.600
m2) Ár: 1,9 M FT  Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Tapolcán a Sebron-ban 3.156 m2
gazdálkodásra is alkalmas telek,
kert kis faházzal, ipari aggregátor-
ral eladó. Ebből 1600 m2 bekerített,
gyümölcsfás, víz, villany a telken.
Ár: 3,9 M Ft   Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon Kőóra dűlőben,
2260 m2 gyümölcsös eladó. Terü-
leten található egy földi pince, ami
gyümölcstárolásra kiválóan alkal-
mas. Tel.: 06-87/436-602, 06-
30/9342-555_____________________________

Badacsonytomajon építési telket
keresek Badacsonyra vagy Bala-
tonra panorámásat ügyfelemnek.
Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Eladó Halápi hegy nyugati oldalán
szőlő, présház, gyümölcsös. Tel.:
06-70/459-1059_____________________________

Tapolcán a Sebronban gazdálko-
dásra alkalmas 2,5 ha terület eladó
gazdasági épületekkel, víz, villany
a telken. Tel.: 06-30/959-2106

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

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_____________________________
Budapesti belvárosi 47 m2-es, jó
állapotú, összkomfortos lakás, na-
gyon jó helyen eladó.   Irány ár:
36,9 M Ft   Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű ház 3. emeletén 74 m2-
es, 3 szoba+nappalis,  jó állapotú
erkélyes lakás eladó. Egyedi gázfű-
tés, szigetelt épület, új, hőszigetelt
műanyag nyílászárók új redőnyökkel,
szúnyoghálóval, fa parkettás szobák,
külön fürdő és wc. Ár: 16,9 M Ft. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a buszmegálló környékén
lakást keresek. Tel.: 06-30/9477-
270_____________________________

Tapolcán, Alkotmány utcában tég-
laépítésű, 2 szobás, erkélyes, II.
emeleti, 53 m2-es lakás eladó.
Ir.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06-30/255-1603_____________________________

Eladó Tapolcán az Ady E. utcában
1,5 szobás 52 m2-es 4. emeleti er-
kélyes téglalakás. Irányár: 11,5
mFt. Érd.: 06-70/366-1697_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es la-
kás a Kazinczy téren. Felújított,
szigetelt, beépített konyhával, nagy
erkéllyel. Tel.: 06-70/524-5076_____________________________

Tapolcán az Egry utcában eladó
egy 59 m2-es, 1+2 félszobás,
első emeleti lakás. Járólapozva, tel-
jesen felújított fürdőszobával. A
ház szigetelt, önálló kazánnal, la-
kásonként egyedi fűtésmérővel.
Ár: 15,5 mFt Tel.: 06-30/688-5709

LAKÁS AC1Bdg

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

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

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereske-
dés. Kerti gépek alkatrészei, kiegé-
szítõi. Motorfûrész láncok, elekt-
romos gépek szénkeféi, láncélezés.
Kölcsönözzön: lapvibrátort, döngö-
lõt, aggregátort, beton vibrot, föld-
fúrót, bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, betonke-
verõt, 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_____________________________
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_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi
földmunkát, tuskózást vállalok kom-
bi rakodógéppel, ugyanitt füvesí-
téshez feketeföld és érett mar-
hatrágya megrendelhető, akár gépi
szórással is. Tel.: 06-20/9325-025_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Szobafestést, mázolást tapétá-
zást vállalunk Keszthely és Tapolca
vonzáskörzetében. Tel.: 06-20/3534-
204_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Uitt: cserépkályhák, kan-
dallók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900_____________________________

Lábápolást, esztétikai és gyógy-
pedikűrt vállalok Tapolcán, Keszt-
helyen és vonzáskörzetükben.
Hívásra, házhoz megyek. Tel.:
06-30/467-4279_____________________________

Háztartási gépek márkaszervize!
Garanciális és készpénzes javí-
tás, klímatelepítés, szerviz. Új gé-
pek kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó Gábor
háztartási gépszerelő. T.: 06-
20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

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

Beton kordonoszlop Balatonederi-
csen eladó, 45 db. Ár megegyezés
szerint. Ir.ár: 800 Ft/db. Tel.: 06-
30/463-2166_____________________________

Babakocsi kitűnő állapotban eladó.
Greco Evo Trio márkájú, 3in1, mul-
ti funkciós. Tel.: 06-30/3757-008_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és fe-
lültöltős automata mosógép, mik-
ró, Bosch és AEG porszívó kitűnő
állapotban eladó. Tel.: 06-30/405-
4552_____________________________
Tapolcán eladók hízók, süldők, kb.
30 kg-os és egy kétszer ellett
anyadisznó (tizennégyet felnevelt).
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/317-1385_____________________________

Ágyneműtartós heverő eladó. Tel.:
06-30/499-3123_____________________________

Terménydaráló 220-as motorral
15.000 Ft, betonkeverő 380-as
motorral, 2 talicskás 23.000 Ft, új
munkavédelmi cipők, bakancsok
36-41-ig és 46-48-as méretig
5.000-8.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-
30/573-5154_____________________________

Tapolcán olcsón eladók. Fehér
négyrészes szekrénysor, 3+2-es
sötétbarna garnitúra, 3-as ágyaz-
ható, 2-es ágyneműtartós, szobai
üvegasztal, számítógép asztal, fe-
kete TV asztal. T.: 06-30/712-0469_____________________________

Takarmány árpa, búza valamint
széna, szalma és lucerna bálák el-
adók! Tel: 06-30/900-27-11_____________________________

Kölcsönző A-Z-ig, autótól-zárig.
Kincső Apartman Angyalház szál-
láshely. 8300 Tapolca, Kinizsi Pál u
19. Autómentés, terepjárós teher
TAXI 0-24-ig. T.: +36-30/9472-862_____________________________

Káptalantóti Bácsi dűlőben 5000
m2 merlot szőlőültetvény műve-
lésre kiadó. Tel.: 06-70/459-7500,
18 óra után_____________________________

Fa kuglihasító 220 V-os eladó
135.000 Ft-ért, 8 LE MTD osztrák
fűgyűjtős fűnyíró 135.000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 06-30/9870-879_____________________________

Kiváló minőségű almafajták: idared,
jonagold, mustu, straking eladó
200 Ft-os egységáron. Tapolca,
Apponyi A. u. 33. Tel.: 06-87/321-
784, 06-30/4852-690_____________________________

Fa szőlőkád 1,5 m x 0,7 m ca. 1,3
m3 darálóval, plasztik szőlőkád ca
300 l, süllyedő tetős plasztik hordó
200 l, 2 db puttony aluból, 3-as pa-
lackozó, borpumpa és szűrőkád, du-
gózó, benzinmotoros permetezőgép
40 db borosüveg 2 l-es eladók. Tel.:
06-30/981-5131_____________________________

Eladó 1 db 100 l, 1 db 200 l-es mű-
anyag boros hordó (a hordók gyá-
riak), Tapolca Tányérok egyedi kol-
lekció, 250 db bátaszék, 4 kapcsos
új cserép, Arany J. Kapcsoskönyv,
Batsányi Poétamunkái, motoros
permetező, akkutöltős villany he-
gesztő, duplafalú műanyag csónak
evezőkkel. Tel.: 06-70/331-2305

_____________________________

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 terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Ta-
liándörögdre, Nyirádra, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen Köl-
csey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059_____________________________

Rakodógép kezelőt univerzális gép-
re, és tehergépkocsi vezetőt kon-
téneres autóra éves állásra fel-
vennék. Érd.: 06-20/316-8106

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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_____________________________

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_____________________________

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

Síremlékek garanciával, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes
kivitelben - saját gyártás - megren-
delhetők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés fed-
kövek készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől. Szi-
lasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Hon-
véd 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
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 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_____________________________

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_____________________________

Kertépítő. Automata öntözőrend-
szerek tervezését, kivitelezését vál-
lalom. Hívjon bizalommal. Kozák Zol-
tán Tel.: 06-20/509-1240

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_____________________________

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 se-
gítése. 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 keres. 4-
5 fős brigádok és pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kínálunk:
hosszú távú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés: H-P: 7-16-ig Tel.: +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Az ÉFOÉSZ Rehabilitációs Munka-
helye 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 le-
het. _____________________________
Hőszigetelésben jártas kollégát
keresek. Tel.: 06-30/7010-526_____________________________

Pénzügyi asszisztens munkakörbe
keresünk munkatársat azonnali kez-
déssel. Fényképes jelentkezését
az alábbi email címre várjuk. 
szeretnekallast@gmail.com._____________________________

Összkomfortos szolgálati lakással
rendelkező apartman házba (Villá-
ba) Révfülöpön házvezetőnőt vagy
házaspárt keresek éves állásra,
hosszútávra. Előnyös lenne német
és angol nyelvtudás. Érdeklődni
fényképes önéletrajzzal: 
sophiegiczy@gmx.at_____________________________

Adminisztrációs, dokumentum-
kezelő munkakörbe keresünk mun-
katársat azonnali kezdéssel. Fény-
képes jelentkezését az alábbi ema-
il címre várjuk. 
szeretnekallast@gmail.com._____________________________

Hegymagasi pincészet szőlő és te-
repgondozási munkálatok elvég-
zésére keres munkavállalókat. Be-
jelentés alkalmi vagy éves mun-
kavállalással. Továbbá kertészeti
munkák elvégzésre gyakorlott, ön-
álló munkavégzésre alkalmas trak-
torost keresünk! Feladatok: kerté-
szeti munkák, gépkezelés, szerelés,
karbantartás. Elvárások: B kat. jo-
gosítvány, mezőgazdasági gépke-
zelői jogosítvány, megbízható, pre-
cíz felelősségteljes munkavégzés.
Amit kínálunk: hosszú távú mun-
kalehetőség,versenyképes fizetés
Érd.: 06-20/249-77-07_____________________________

Logisztikai koordinátor munka-
körbe keresünk munkatársat azon-
nali kezdéssel. Fényképes jelent-
kezését az alábbi email címre vár-
juk. szeretnekallast@gmail.com._____________________________

Tapolcán a Hotel Gabriella es Ví-
zimalom Étterem éves állásra, kie-
melt bérezéssel szakácsot keres. Ér-
deklődni: 06-30/9468-452_____________________________

Vagyonőröket keresek üzlet őr-
zésre Tapolcára, Keszthelyre kiemelt
bérrel. Tel.: 06-70/228-5814_____________________________

Légtechnikai csatornákat gyártó
férfi munkatársakat keresünk egy
műszakban Tapolcára, azonnali kez-
déssel. Érd.: 06-30-287-1194 (reggel
7  és délután 2 között érdeklődjön)._____________________________

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

Főiskolát végzett fiatal lány első-
sorban irodai munkát keres. Tel.: 06-
30/836-2328

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

Természetgyógyász – kinezioló-
gus, akupresszőr, okleveles masz-
szőr, spirituális tanácsadó. Szőlő-
si Ervinné Nemesgulács, Szilvafa
u. 17. Bejelentkezés telefonon:
06-70/205-8259. 20 % kedvez-
mény minden masszázsra febru-
árban. 

Egyedülálló, 60 éves férfi, korban
hozzá illő házias, lehetőleg do-
hányzó társat keres tapolcai hölgy
személyében. Tel.: 06-20/220-
9947

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 
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NYITVATARTÁS: H-P: 8-12, 13-17 Szo.: 8-12

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

Tel.: 06-30/3777-079

KIS KEDVENCEK BOLTJAKIS KEDVENCEK BOLTJA
• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

• Eledelek
• Felszerelések
• Akvarisztika

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

A tapolcai Barackvirág Óvoda
Szülői Szervezete

a 2019-es Jótékonysági Bál
köszönetét fejezi ki

támogatóinak:
- A és H Fehérneműbolt
A4 szépségszalon
Ábrahám Teázó
Ács és Koncz Kft.
Ádám-Kert Kft.
Anika Szappan
Anna Grand Hotel Balatonfüred
Ásványi Tamásné
Autósbolt
AVON
Baby Bello Bababolt
Badacsony Bisztró
BAK Vendéglő
Bakonyerdő Zrt.
Bakos Imre
Zöldség Gyümölcs Üzlet

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Balatoni Hajózási Zrt.
Balogh Renáta fodrász
Bicsérdi Csaba
BONVINO Hotel
Borostyán Cukrászda
Casa Nostra
Cekker Táskabolt
Centrum Patika
Csermák József
Rendezvénycsarnok Szauna
Csobánc Kézműves Csemege
Csobánci Bormanufaktúra
Csodabogyós Barlang túra
Csodák Palotája
DBW
Dégi Virágbolt
DM
Dolce cukrászda
Egészségfejlesztési Iroda
Elemér Virágboltja
Elixír Biobolt
Elmolight Kft.
Eperke Zöldség-Gyömölcs
Euro Family
Folly Arborétum
Fórum Pizzéria
Fülöp Kert
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Gaálné Kapás Krisztina fazekas
Geiszlerné Poór Gabriella fodrász
Generali Biztosító
Gigi Kozmetika
Gyógynövénybolt Herbária (Tesco)
Gyula Vezér Lovasbirodalma
Hegedűs-Zsemberi Zsuzsanna
kozmetikus

Hegymagasi Marhaságok
Helikon Kastélymúzeum
Ibolya Ékszer
Jánosi László ev.
Játékliget
Jocker Pizza Keszthely
JYSK
Kaleido Cukrászda
Kalmár Sándor “Mobil Szőnyeg és

Kárpittisztítás”
Kangoo Jumps
Karminca Körömstúdió
Kati Virágbolt Gajdos Csilla ev.
Knol Bernadett fodrász
Kolibri Ételbár
Korall Üzletlánc
Kovács Ágnes kozmetikus
Kölcsey Nyomda Kft.
Lacus Pelso Pizzéria
Levendula Gyógynövénybolt
Levendula Porta
Lovász Anita Fodrász
M Papír-Írószer
Mayer Renáta kozmetikus
Mayo Üzlet
Mezőssy Zoltán Hotel Gabriella
Muskátli Étterem és Cukrászda
Nagy és Nagy Kft. Riza puszta
Nagy Vivien köröm
Nagyvázsony Község
Önkormányzata (Kinizsi Vár)

NÓVUM könyv
Opitz Péter masszázs
Óra-Ékszer
Oriflame
OTP Ingatlaniroda
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Pálffy és Papp Kft.
Pannon Várszínház, Veszprém
Pápai Hús
Papp Attila-Családi Fotózás
Pelion Hotel
Péter Öltöny üzlet
Profi Padló
Rétes Bisztró és Fröccsterasz
Rockwool
Rompos Virág
Sajtkukac Játszóház
Scher Péter és Bogdán Ferenc
méhészek

Scitec Üzlet Tapolca
Sétarepülés Bognár István
Sobri Jóska Élménypark
Spinning Club Tapolca
Sütibarlang
Sütibolt Tesco
Szabó Csaba

Tördemic Tánccsoport
Szabó Optika
Szászi Borászat
Szépkézláb szalon
Szőke Diána kozmetikus
Tamási Áron Műv. Közp.
Tapolca Kft. Expo
Tapolcai Tető
Tarka Barka Virágbolt
Táskás Bolt
Tesco
Tiffany Ajándékbolt
Tóth Péter Horgászbolt
Törley Pezsgő Manufaktúra
Varga Pincészet
Varjas Judit Üvegékszer
Várkert Fürdő Pápa
Vastag Kerámia
Végh és Társa Kft.

Tópart Bisztró
Veronika Kozmetika
Zöld Kredenc
Zsebibaba

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Tapolcán 3 szobás családi ház el-
adó garázzsal, melléképülettel. Ir.ár:
11,5 mFt Tel.: 06-20/915-6635
A Szent György-hegy raposkai ol-
dalán aszfalt utas megközelíthető-
ségű 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 te-
lekterülettel eladó. Ir.ár: 15 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
Hegyesden 1913 m2-es belterületi
építési telek eladó közművekkel a
telekhatáron. Ir.ár: 2,5 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! www.badacsonyingat-
laniroda.hu 30 év tapasztalatával
segítem. Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

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

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. _____________________________

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

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_____________________________

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

Eladó ingatlanokat keresünk ügyfe-
leink részére. Lakásokat, családi há-
zakat, nyaralókat, pincéket, építé-
si telkeket, mezőgazdasági  ingat-
lanokat. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon, 100 m2-es, fel-
újításra szoruló,  cseréptetős csa-
ládi ház, külön nyári konyhával, 200
m2 Jó állapotú gazdasági épüle-
tekkel, klasszikus nádfedeles paj-
tával,  2.240 m2  telken, teljes köz-
művel eladó. 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_____________________________

Gyulakesziben jól bejáratott 190
m2-es, jó állapotú, felújított, mű-
ködő vendéglátó egység 2.630 m2
belterületi telken eladó., teljes köz-
művekkel és egy  160 m2-es, fel-
újításra szoruló épülettel.  Irány ár:
36,9 M Ft. Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, Atlas-Copco (Cobra) ben-
zinmotoros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész  45 cm-es
220 V-os, Makita akkus ütvecsa-
varozó, hordozható ipari  ventillátor
220 V, benzin és dízel oldalkihajtásos
állómotorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztáló gép,
benzinmotoros tologatós és önjárós
profi fűnyírók, akkus sövényvágók,
akkus fűnyírók, elektromos és ben-
zinmotoros fűszegély vágók, be-
tonkeverők 220/380 V, benzinmo-
toros kézi fúrógép, menetorsós kug-
lihasító gép 6T  220V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, gérvágók 210-
305 mm átmérő,  elektromos csó-
nakmotor, 5,5 mm-es légpuska új,
CO patronos légpuska 4,5-5,5 mm-
es, oxigénpalackok,  új  McKenzie
mtb. kerékpárok,  Aprilia Habana
chopper 50 cm3-es újszerű,   kerti
összecsukható ruhaszárító eladó.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkompresz-
szor 5L,  akkus popszegecselő gép,
ipari porszívók, AS (Stihl) 3 kerekű
önjáró magasfű nyíró, billenővá-
lyús hintafűrészek, Elektra Beckum
– Lincoln  profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220 V,
Gardena elektromos kapálógép, pre-
cíziós szalagfűrész új 220V átmérő
250mm, terménydaráló rostákkal
220V-os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbékák 50-
100 kg-os, kombinált gyalugépek
205-260  mm-es új, egyengető
gyalugép 200 mm-es, inverteres he-
gesztők új 140-160 A  Avis, központi
fűtéshez 220 V-os szünetmentes
áramforrás, magassági láncfűré-
szek és sövényvágók,  kardánhaj-
tású szalagfűrész tűzifához, kismé-
retű újszerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, kemping kerék-
párok, új profi elektromos robogó   el-
adó. Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom! Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dob-
kasza 60 cm-es önjáró, ipari  fém-
vágó 350mm öntvényházas szek-
rényes 220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V új-
szerű, gyümölcs- és ágdarálók , vil-
lanymotorok 220/380V, kézi kör-
fűrészek, mini gáz-oxigénhegesztő,
JLO- Solo -Oleo Mac -Echo  háti
permetezők, Maruyama slagos
permetező, Stihl  fűrész, fűkasza,
bozótirtó, lombszívó-fúvó gépek,
benzinm otoros és elektromos sö-
vényvágók,  Kärcher-Euroclean-
Wap hideg- és melegvizes  profi
sterimók 220/380V, benzinmotoros
és elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízelmo-
toros aggregátorok, akkutöltők  6-
12-24 V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép, Stihl
-Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új kompresz-
szorok,  Gardena házi vízmű, mo-
bil klíma eladó. Szállítás megold-
ható! Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5 LE,
térkő porszívó, térkő fuga tisztító
gép,  asztali és állványos fúrógépek
220/380V, Ryobi ácsgyalu, pára-
elszívó gép nedves helyiségekhez
elázott falakhoz 220V, hómarók,
benzinmotoros önjáró  lombszívó
75 cm széles, talajfúró benzinmo-
toros  új,  elektromos lombszívó-
fúvó,  Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfűrészlánc
élező, Honda benzinmotoros zagy-
szivattyú újszerű, benzinmotoros és
elektromos  gyepszellőztetők, Ma-
kita akkus gérvágó 24V-os, Wac-
ker benzinmotoros aszfalt-beton-
vágó (vizes), diesel hőlégbefúvó 15-
25 KW, szeg- és kapocsbelövő 5-
15 cm levegős, szárított paprika da-
ráló, kézi parkettázó fűrész 220V-os
új,  karos kisflex satuval, csúszó-
sines szalagparkettázó fűrész 220V,
faeszterga 1000 mm, 2  késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, masz-
százsmatrac,  Yamaha Mint új-
szerű robogó  eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozmeto-
lógiai beavatkozások, hasi ultra-
hangok 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_____________________________

Angol tanítás, korrepetálás. Tel.:
06-30/521-4515

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

Tapolcán garzonlakást vásárolnék.
Tel.: 06-70/2430-434

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

Tapolcán albérlet kiadó egyedülálló
személy részére. Tel.: 06-70/327-
0562_____________________________
Tapolcán az Y-ban bútorozott, 2
szobás lakás kiadó. Háziállat nem
vihető, kaució szükséges. Tel.: 06-
70/401-3618

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_____________________________

Vállalok járólapozást, csempézést,
kerítések burkolását. T.: 06-30/273-
3261_____________________________
Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szaksze-rûen. Ingyenes
árajánlat. 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_____________________________

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_____________________________

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

KIADÓ

SZOLGÁLTATÁS

Badacsonyi borászat éves állásra
traktorost keres. Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámon: 06-20/806-7799_____________________________

Badacsonyi borászat éves állásra,
szőlőben jártas kollégát keres. Jo-
gosítvánnyal rendelkezők előny-
ben! Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 06-20/806-7799_____________________________

Nemzetközi árufuvarozásra B ka-
tegóriás jogosítvánnyal, C kate-
góriás jogosítvánnyal és C+E ka-
tegóriás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársakat keresünk tapolcai
telephellyel. Tel.: 06-70/524-6474,
06-30/516-4224_____________________________

Balatonszepezdi szálláshelyünkre
keresünk áprilistól szeptemberig tar-
tó, 8 órás munkára takarítónő/szo-
balányt, részmunkaidős reggeliztetőt,
versenyképes fizetéssel, útiköltség
térítést biztosítunk. Jelentkezés: 
hotelmagnoliainfo@gmail.com Tel.:
06-30/281-5626_____________________________

Felszolgálót egész éves munkale-
hetőséggel felveszünk. Érd.: La
Pergola Pizzéria Tapolca, Árpád u.
1. Tel.: 06-30/9275-766_____________________________

Takarítónőt keresünk alkalmi jel-
leggel tapolcai lakás takarítására.
Tel.: 06-70/377-2931_____________________________

Kőművest és segédmunkást éves
állásra, bejelentett munkahelyre
felveszek. Bér megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30/455-9006
Tapolcán a Peppino Pizzériába al-
kalmi munkára pizzafutárt felve-
szünk. Érd.: 06-30/959-2106

Zarándoklat Budapestre 2019.
március 30-án (szombat) a Boldog
Özséb Alapítvány szervezésében.
Jelentkezés február 22-ig. Tel.: 06-
20/915-5789, 06-30/326-0923, 06-
20/3344-132_____________________________

Mohácsi busójárás tapolcai indu-
lással, 15 fő esetén, 7500 Ft/fő +
2000 Ft a vidéki felszállás. Felszállás
tapolcai SPAR, március 3-án. Érd.:
Anett Tours Veszprém 06-88/408-
183, Tapolca 06-87/412-096

PROGRAM

_____________________________

Citroën Xsara 5 ajtós, 2020-ig
műszakizva olcsón eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-30/452-
5830_____________________________
MTZ 50-es, csőrlővel munkára
fogható állapotban eladó. Uitt: Ford
Focus 2008-as kombi eladó vagy
nem kombira cserélhető. Tel.: 06-
30/600-8065_____________________________

Opel Astra Classic, 2002-es évjá-
rat, vonóhorog, 1.4-es motor, mű-
szaki érvényesség 2020.04-ig, szép
állapotban eladó 150.000 km-rel.
Ár: 450.000 Ft. Tel.: 06-70/597-
4064_____________________________
Peugeot 307, 2004-es évjáratú,
elektromos ablak, centálzár, klí-
ma, megkímélt állapotban, mű-
szaki érvényesség 2020. 02-ig,
378.000 km-rel eladó. Ár: 430.000
Ft. Tel.: 06-70/597-4064_____________________________

Renault Master 1997-es évjáratú,
2.5 diesel, dobozos teherautó, mű-
szaki érvényesség 2020. 02. 15-ig,
kisebb esztétikai hibákkal eladó. Ár:
380.000 Ft. Tel.: 06-70/597-4064

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-
8439_____________________________
REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, via-
szok forgalmazása. Kapható ápo-
lókészlet fa ablakokhoz, bejárati
ajtókhoz. 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. ASZTALOS
FATELEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri
nyílászárók, ablakpárkányok, re-
dőnyök, 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_____________________________

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

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

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

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

Terra kistraktorhoz új járókerék
garnitúra súlyokkal együtt sorköz-
művelő kultivátor eladó. 2 db LG K4-
es mobiltelefon 70-es és 30-as, ga-
ranciával eladó. Tel.: 06-30/273-
0090_____________________________
Eladó továbbtartásra nagytestű
kos, 3 db vemhes anyabirka, 1 bak-
kecske és 6 db jól tejelő vemhes
anyakecske Pétfürdőn. Tel.: 06-
30/288-1860

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYxMindszentkállán 1.730 m2 belte-
rületi építési telek eladó csendes,
nyugodt helyen, gyönyörű panorá-
mával a Káli-medencére, teljes
közművel, (víz, villany, csatorna,
gáz! ) 25 % beépítési lehetőséggel.
Fix akciós ár: 5,99 M Ft! Tel: +36
70 376 7820 _____________________________

Hegymagas Szent György-hegyen
panorámával eladó egy 80 m2-es
hétvégi ház, nyaraló, klasszikus
pince présházzal 2.582 m2 jól ter-
mő szőlőterülettel, gyümölcsfákkal
teljes felszereléssel Víz, villany és
fúrt kút is van.    Irány ár: 14,9 M
Ft Tel: 36 70 376 7820  _____________________________

Horvátországban, Vir szigetén,
15 m-re a tengertől 60  m2-es, föld-
szinti, 2 szoba + nappali-amerikai
konyhás, 6 személyes, klimatizált
apartman teljes berendezéssel,
egy újszerű, 165 LE-s jetskivel el-
adó.  6-8 hónapot kiadható egy év-
ben! Irányár: 46,9 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Monostorapátiban eladó 3 külön
helyen található, összesen 18,5
ha szántó terület. 1. 11 ha  (113.567
m2)  Ár: 19,9 M Ft   2. 6 ha (60.839
m2) Ár: 10,8 M Ft 3. 1 ha (10.600
m2) Ár: 1,9 M FT  Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Tapolcán a Sebron-ban 3.156 m2
gazdálkodásra is alkalmas telek,
kert kis faházzal, ipari aggregátor-
ral eladó. Ebből 1600 m2 bekerített,
gyümölcsfás, víz, villany a telken.
Ár: 3,9 M Ft   Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon Kőóra dűlőben,
2260 m2 gyümölcsös eladó. Terü-
leten található egy földi pince, ami
gyümölcstárolásra kiválóan alkal-
mas. Tel.: 06-87/436-602, 06-
30/9342-555_____________________________

Badacsonytomajon építési telket
keresek Badacsonyra vagy Bala-
tonra panorámásat ügyfelemnek.
Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Eladó Halápi hegy nyugati oldalán
szőlő, présház, gyümölcsös. Tel.:
06-70/459-1059_____________________________

Tapolcán a Sebronban gazdálko-
dásra alkalmas 2,5 ha terület eladó
gazdasági épületekkel, víz, villany
a telken. Tel.: 06-30/959-2106

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

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_____________________________
Budapesti belvárosi 47 m2-es, jó
állapotú, összkomfortos lakás, na-
gyon jó helyen eladó.   Irány ár:
36,9 M Ft   Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű ház 3. emeletén 74 m2-
es, 3 szoba+nappalis,  jó állapotú
erkélyes lakás eladó. Egyedi gázfű-
tés, szigetelt épület, új, hőszigetelt
műanyag nyílászárók új redőnyökkel,
szúnyoghálóval, fa parkettás szobák,
külön fürdő és wc. Ár: 16,9 M Ft. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a buszmegálló környékén
lakást keresek. Tel.: 06-30/9477-
270_____________________________

Tapolcán, Alkotmány utcában tég-
laépítésű, 2 szobás, erkélyes, II.
emeleti, 53 m2-es lakás eladó.
Ir.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06-30/255-1603_____________________________

Eladó Tapolcán az Ady E. utcában
1,5 szobás 52 m2-es 4. emeleti er-
kélyes téglalakás. Irányár: 11,5
mFt. Érd.: 06-70/366-1697_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es la-
kás a Kazinczy téren. Felújított,
szigetelt, beépített konyhával, nagy
erkéllyel. Tel.: 06-70/524-5076_____________________________

Tapolcán az Egry utcában eladó
egy 59 m2-es, 1+2 félszobás,
első emeleti lakás. Járólapozva, tel-
jesen felújított fürdőszobával. A
ház szigetelt, önálló kazánnal, la-
kásonként egyedi fűtésmérővel.
Ár: 15,5 mFt Tel.: 06-30/688-5709

LAKÁS AC1Bdg

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

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

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereske-
dés. Kerti gépek alkatrészei, kiegé-
szítõi. Motorfûrész láncok, elekt-
romos gépek szénkeféi, láncélezés.
Kölcsönözzön: lapvibrátort, döngö-
lõt, aggregátort, beton vibrot, föld-
fúrót, bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, betonke-
verõt, 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_____________________________
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_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi
földmunkát, tuskózást vállalok kom-
bi rakodógéppel, ugyanitt füvesí-
téshez feketeföld és érett mar-
hatrágya megrendelhető, akár gépi
szórással is. Tel.: 06-20/9325-025_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Szobafestést, mázolást tapétá-
zást vállalunk Keszthely és Tapolca
vonzáskörzetében. Tel.: 06-20/3534-
204_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Uitt: cserépkályhák, kan-
dallók építése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900_____________________________

Lábápolást, esztétikai és gyógy-
pedikűrt vállalok Tapolcán, Keszt-
helyen és vonzáskörzetükben.
Hívásra, házhoz megyek. Tel.:
06-30/467-4279_____________________________

Háztartási gépek márkaszervize!
Garanciális és készpénzes javí-
tás, klímatelepítés, szerviz. Új gé-
pek kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó Gábor
háztartási gépszerelő. T.: 06-
20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

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

Beton kordonoszlop Balatonederi-
csen eladó, 45 db. Ár megegyezés
szerint. Ir.ár: 800 Ft/db. Tel.: 06-
30/463-2166_____________________________

Babakocsi kitűnő állapotban eladó.
Greco Evo Trio márkájú, 3in1, mul-
ti funkciós. Tel.: 06-30/3757-008_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és fe-
lültöltős automata mosógép, mik-
ró, Bosch és AEG porszívó kitűnő
állapotban eladó. Tel.: 06-30/405-
4552_____________________________
Tapolcán eladók hízók, süldők, kb.
30 kg-os és egy kétszer ellett
anyadisznó (tizennégyet felnevelt).
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/317-1385_____________________________

Ágyneműtartós heverő eladó. Tel.:
06-30/499-3123_____________________________

Terménydaráló 220-as motorral
15.000 Ft, betonkeverő 380-as
motorral, 2 talicskás 23.000 Ft, új
munkavédelmi cipők, bakancsok
36-41-ig és 46-48-as méretig
5.000-8.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-
30/573-5154_____________________________

Tapolcán olcsón eladók. Fehér
négyrészes szekrénysor, 3+2-es
sötétbarna garnitúra, 3-as ágyaz-
ható, 2-es ágyneműtartós, szobai
üvegasztal, számítógép asztal, fe-
kete TV asztal. T.: 06-30/712-0469_____________________________

Takarmány árpa, búza valamint
széna, szalma és lucerna bálák el-
adók! Tel: 06-30/900-27-11_____________________________

Kölcsönző A-Z-ig, autótól-zárig.
Kincső Apartman Angyalház szál-
láshely. 8300 Tapolca, Kinizsi Pál u
19. Autómentés, terepjárós teher
TAXI 0-24-ig. T.: +36-30/9472-862_____________________________

Káptalantóti Bácsi dűlőben 5000
m2 merlot szőlőültetvény műve-
lésre kiadó. Tel.: 06-70/459-7500,
18 óra után_____________________________

Fa kuglihasító 220 V-os eladó
135.000 Ft-ért, 8 LE MTD osztrák
fűgyűjtős fűnyíró 135.000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 06-30/9870-879_____________________________

Kiváló minőségű almafajták: idared,
jonagold, mustu, straking eladó
200 Ft-os egységáron. Tapolca,
Apponyi A. u. 33. Tel.: 06-87/321-
784, 06-30/4852-690_____________________________

Fa szőlőkád 1,5 m x 0,7 m ca. 1,3
m3 darálóval, plasztik szőlőkád ca
300 l, süllyedő tetős plasztik hordó
200 l, 2 db puttony aluból, 3-as pa-
lackozó, borpumpa és szűrőkád, du-
gózó, benzinmotoros permetezőgép
40 db borosüveg 2 l-es eladók. Tel.:
06-30/981-5131_____________________________

Eladó 1 db 100 l, 1 db 200 l-es mű-
anyag boros hordó (a hordók gyá-
riak), Tapolca Tányérok egyedi kol-
lekció, 250 db bátaszék, 4 kapcsos
új cserép, Arany J. Kapcsoskönyv,
Batsányi Poétamunkái, motoros
permetező, akkutöltős villany he-
gesztő, duplafalú műanyag csónak
evezőkkel. Tel.: 06-70/331-2305

_____________________________

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 terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Ta-
liándörögdre, Nyirádra, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen Köl-
csey Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059_____________________________

Rakodógép kezelőt univerzális gép-
re, és tehergépkocsi vezetőt kon-
téneres autóra éves állásra fel-
vennék. Érd.: 06-20/316-8106

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

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_____________________________

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_____________________________

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

Síremlékek garanciával, minőségi
olasz gránit alapanyagokból, igényes
kivitelben - saját gyártás - megren-
delhetők. Vállaljuk gránit ablakpár-
kányok, konyhapultok, kerítés fed-
kövek készítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakembertől. Szi-
lasi Sándor kőfaragó; Tapolca, Hon-
véd 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
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 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_____________________________

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_____________________________

Kertépítő. Automata öntözőrend-
szerek tervezését, kivitelezését vál-
lalom. Hívjon bizalommal. Kozák Zol-
tán Tel.: 06-20/509-1240

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_____________________________

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 se-
gítése. 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 keres. 4-
5 fős brigádok és pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kínálunk:
hosszú távú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés: H-P: 7-16-ig Tel.: +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Az ÉFOÉSZ Rehabilitációs Munka-
helye 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 le-
het. _____________________________
Hőszigetelésben jártas kollégát
keresek. Tel.: 06-30/7010-526_____________________________

Pénzügyi asszisztens munkakörbe
keresünk munkatársat azonnali kez-
déssel. Fényképes jelentkezését
az alábbi email címre várjuk. 
szeretnekallast@gmail.com._____________________________

Összkomfortos szolgálati lakással
rendelkező apartman házba (Villá-
ba) Révfülöpön házvezetőnőt vagy
házaspárt keresek éves állásra,
hosszútávra. Előnyös lenne német
és angol nyelvtudás. Érdeklődni
fényképes önéletrajzzal: 
sophiegiczy@gmx.at_____________________________

Adminisztrációs, dokumentum-
kezelő munkakörbe keresünk mun-
katársat azonnali kezdéssel. Fény-
képes jelentkezését az alábbi ema-
il címre várjuk. 
szeretnekallast@gmail.com._____________________________

Hegymagasi pincészet szőlő és te-
repgondozási munkálatok elvég-
zésére keres munkavállalókat. Be-
jelentés alkalmi vagy éves mun-
kavállalással. Továbbá kertészeti
munkák elvégzésre gyakorlott, ön-
álló munkavégzésre alkalmas trak-
torost keresünk! Feladatok: kerté-
szeti munkák, gépkezelés, szerelés,
karbantartás. Elvárások: B kat. jo-
gosítvány, mezőgazdasági gépke-
zelői jogosítvány, megbízható, pre-
cíz felelősségteljes munkavégzés.
Amit kínálunk: hosszú távú mun-
kalehetőség,versenyképes fizetés
Érd.: 06-20/249-77-07_____________________________

Logisztikai koordinátor munka-
körbe keresünk munkatársat azon-
nali kezdéssel. Fényképes jelent-
kezését az alábbi email címre vár-
juk. szeretnekallast@gmail.com._____________________________

Tapolcán a Hotel Gabriella es Ví-
zimalom Étterem éves állásra, kie-
melt bérezéssel szakácsot keres. Ér-
deklődni: 06-30/9468-452_____________________________

Vagyonőröket keresek üzlet őr-
zésre Tapolcára, Keszthelyre kiemelt
bérrel. Tel.: 06-70/228-5814_____________________________

Légtechnikai csatornákat gyártó
férfi munkatársakat keresünk egy
műszakban Tapolcára, azonnali kez-
déssel. Érd.: 06-30-287-1194 (reggel
7  és délután 2 között érdeklődjön)._____________________________

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

Főiskolát végzett fiatal lány első-
sorban irodai munkát keres. Tel.: 06-
30/836-2328

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

Természetgyógyász – kinezioló-
gus, akupresszőr, okleveles masz-
szőr, spirituális tanácsadó. Szőlő-
si Ervinné Nemesgulács, Szilvafa
u. 17. Bejelentkezés telefonon:
06-70/205-8259. 20 % kedvez-
mény minden masszázsra febru-
árban. 

Egyedülálló, 60 éves férfi, korban
hozzá illő házias, lehetőleg do-
hányzó társat keres tapolcai hölgy
személyében. Tel.: 06-20/220-
9947

TÁRSKERESÉS

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./5.   2019. február 09.

, 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

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

06-30/9575-422
www.automentestapolca.hu

Tapolca, Sümeg, Balatonederics,

Zánka környékén alkalmi

vagy állandó jelleggel

irodaházak, családi házak

takarítását vállaljuk.

Tel.: 06-30/758-3553

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

Tehergépkocsi-vezetőt
felveszünk!

06-30/2161-910
Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

A
z 

ak
ci

ó 
20

19
. 0

2.
 2

8-
ig

 é
rv

én
ye

s.

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!A
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Az akció 2019. február 8-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

Jelentkezés: személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 87/535-220 vagy

önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet az

alábbi munkakörökbe:
2 műszakos munkarendbe

• ÖSSZESZERELŐ

• SEGÉDMUNKÁS
• TAKARÍTÓNŐ (4 órás munkavégzésre)

(asztalos, lakatos végzettséggel)
Elvárás: szakmunkás bizonyítvány

Munkájára igényes, helybeli nők jelentkezését várjuk!

Február

14.

Valentin nap
8300 Tapolca, Fő tér 3.
Rendelésfelvétel: 06-30/901-7255

A TARKA-BARKAT R A A KA K -B R A
virág és ajándékbolt

új tulajdonossal szeretettel várja

régi és új vásárlóit.

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

Február 14-ig:

BÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉSBÉLYEGZŐ KÉSZÍTÉS
Szakdolgozat kötésSzakdolgozat kötés
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KÖLCSEY Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059

Anti-Aging specialista,
mesterkozmetikus

okleveles sminktetováló,
hyamátrix szakértő

Hazaviheted
a csodát!

Merj nagyot álmodni!
Nálunk egészséges, szép bőrt kapsz eredményül!

HIFU - tartós bőrfeszesítés
Mesolift - Mezoterápia
Tartós sminktetoválás

Ipl - tartós szőrtelenítés
Lézeres bőrfiatalítás

Testszobrászat

Ingyenes
Bőrállapot felmérés!

(Kazinczy iskolánál)

Nyitva: H-P 06-17 Tapolca, Berzsenyi D. u. 21.
06-30/304-2025

• Fornetti sütésre előrendelést felveszünk
• Fornetti 16 óra után féláron • Üdítők

• Édességek • Fólialufik • Latex léggömbök
• Parti tányérok, poharak, füzérek,

lampionok, feliratok
• LÉGVÁRBÉRLÉS • HÉLIUMOS LUFI •

MAZSOLA
FORNETTI és PARTIKELLÉK

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

Csörgess meg vagy küldj visszahívós SMS-t!

AJKAI MUNKALEHETŐSÉGEK

EGY VAGY HÁROM MŰSZAKBAN
ÉS

MUNKAKÖRBEN!

INGYNES CÉGES BUSZJÁRATTAL VAGY ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉSSEL

OPERÁTOR, ÖSSZERELŐ GÉPKEZELŐ

AMIT BIZTOSÍTUNK SZÁMODRA:
• Béren kívüli juttatás
• Jelenléti prémium
• Teljesítmény prémium
• Munkabér előleg
• Hosszú távú munkalehetőség
• Munkába járás támogatása

- ingyenes buszjárattal
- bérlettel (előre biztosítjuk)
- üzemanyag térítéssel

• Távoli lakóhely esetén szállás

SZENZOR-ÖSSZESZERELÉSI

12 órában: 170-190.000 Ft
8 órában: 150-160.000 Ft

Elérhető nettó kereset:
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA VESZPRÉMBEN

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL!

+36 20 240 54 49

� Prémium csomag

� Fizetési előleg akár minden héten

TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERE

kőműves szakmunkás

kispostai alkalmazott

pályázatot hirdet az alábbi munkakörökbe:

(további információ: Bakos Gáborné 06-30/601-9398)

(további információ: Horváth Szilvia 06-87/511-154)

A részletes pályázati kiírások megtalálhatók
a www.tapolca.hu weboldalon.

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.

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

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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Önéletrajzát személyesen vagy postai úton az alábbi címre várjuk:

További információ:
Treutz Erika

Tel.: 87/433-322 (hétfőtől péntekig 8-16 óráig)
E-mail: treutz.erika@hepahungary.hu

HE-PA Hungary Plast Kft., 8284 Nemesgulács, József Attila út 80.

Cégünk egy olyan jövő orientált vállalat, mely közel 20 éve van jelen
technikailag magas minőségű autóipari csatlakozók, orvosi eszközök és

modellautó gyártás termékeinek előállításában a régió munkaadói között.

Műanyagipari üzemünkbe, keresünk:Nemesgulácsra

Bedolgozókat alkalmazotti jogviszonyban
1:87 arányú modellek otthoni összeszerelési
munkáihoz
- A munkavégzés feltételei:

Elvárások:

Telephelyünkön történő betanulási idő
Előny: saját gépkocsi (nem kötelező)

kézügyesség, precizitás
és kitűnő látás

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 08. - február 14.2019. február 08. - február 14.

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

Sertés comb
Sertés lapocka
Csont nélküli sertéstarja
Pápai hamburger húspogácsa
Farmer szalámi 440 g
Pisztráng

(2.477 Ft/kg)

999 Ft/kg
899 Ft/kg

1.190 Ft/kg
1.399 Ft/kg
1.090 Ft/db
1.790 Ft/kg

P

izzeria-Spaghetteria

Ristorante

Kedves Szerelmes Párok!
Töltsétek nálunk a Valentin napot, megmutatjuk

nektek a PIZZA 50 árnyalatát.
Meglepetésekkel kedveskedünk nektek.

(Tapolca, Árpád u. 1.)

12PIZZA   express: 87/322-729PIZZA   express: 87/322-729

100% Itália
1992

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok
• önyvek
• orítékok
• ekoráció
• eghívók
• épeslapok
• dvözlő lapok
• egyzettömbök
• évjegykártyák
• rospektusok
• zórólapok
• lakátok
• éges levélpapírok
• ímkék

(öntapadós
kivitelben is)

• gyéb nyomdai
termékek gyártása.
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