
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./7.   2019. február 23.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

Húsipari csomagoló munkára
keresünk női, férfi munkaerőt!
2 műszak, 8 órás munkarend,

ruházat-, szállítás- és napi
egy étkezés biztosított!

Fizetés:
délelőttös műszak 800 Ft/óra,

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

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

Érdeklődni
a 06-70/639-8461,
06-70/639-6298-as

telefonszámon vagy
a tutifixagro@gmail.com

email címen!

ÚJ NYITÁS!

Március 6-tól 20-ig

-10%
minden árura!

Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-12

Kínai super áruház
(Tapolca, Hősök tere 1. A buszpályaudvar mellett.)

Nyitás:
március 6.

Nyitás:
március 6.

• autószerviz
• autóvillamosság
• járműklíma

Tapolca, Benedek E. u. 8.

Tel.: 06-30/9591-347
• Autójavítás és karbantartás

Önindító és generátor javítás
Ózonos klímatisztítás, jármûklíma

javítás és töltés
• Általános villamossági javítás
• DELPHI gépjárműdiagnosztika

•
•

• Akkumulátorok forgalmazása

Jelentkezés és információ:
A gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen vagy
a 87/512-113 telefonszámon.

Raktári árukiadó/targoncavezető
munkakörbe.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére
munkatársat keres két műszakos munkarendbe

Feladatai:

Amit kínálunk:

• targoncával és kézi erővel történő anyagmozgatás,
- ki- és betárolás, szállítmányok fel- és lerakodása
kamionokra, vagonokba;

• raktári rend fenntartása
• munkaterület rendben és tisztán tartása

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• tisztességes jövedelem
• ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás

A munkakör betöltéséhez 3324 vezetőüléses targonca
vezetésére jogosító, új típusú jogosítvány megléte szükséges.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették,

hogy türelemmel viselt

hosszú betegség után

SCHRAMLI LAJOS
autószerelő

72 éves korában örökre megpihent.

Gyászmiséjére, majd búcsúztatójára 2019. február 27-én

szerdán 13 órakor a tapolcai új temetőben kerül sor.

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

kft.nyomda

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

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

ingyenes hetilap

Hirdessen akár 50% kedvezménnyel!
Akciónk visszavonásig érvényes.

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

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

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Automata gépek folyamatos működtetése

• Gyártási munkautasítások betartása

• Többműszakos munkarend vállalása

• Előny, de nem feltétel, a gyártási területen szerzett tapasztalat

•

•

•

Amit leendő munkatársunknak biztosítani tudunk:
100%-os norma elérésénél 170-180 ezer forint

nettó fizetés

12 ezer forint nettó EDENRED juttatás

fejlődési, előrejutási lehetőség, ami további

bérnövekményt jelent

Safety and Environmetal Solutions

Vállalatunk egy dinamikusan fejlődő, az autóipar számára csúcsminőségű,
főként biztonságtechnikai légzsák-alkatrészeket, valamint környezetvédelmi

és közlekedéstechnikai alkatrészeket gyártó nemzetközileg elismert cégcsoport.

Kapcsolat és jelentkezés: RHODIUS Magyarország Kft.
H-8300 Tapolca,
Halastó utca 5. hr@rhodius.com

GÉPKEZELŐ
tapolcai telephelyünkre.

(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

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

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.

Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

terápiás munkatárs
(szociális munkás),
fejlesztő pedagógus

munkakörökre.

Részletek: www.dakaotthon.hu

06-87/553-210

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
Kft.

Sertés csontnélküli karaj

Sertéslapocka

Sertés hátsó csülök

Sertés apróhús (kolbászhús)

Pápai nyelves disznósajt

Pápai olasz felvágott

Pápai nyári turista

Pápai füstölt főtt tarja

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai extra sonka (gépsonka)

Pápai véres hurka, májas hurka

2019.02.01 - 2019.02.28-ig
1.149 Ft/kg

899 Ft/kg

799 Ft/kg

799 Ft/kg

1.099 Ft/kg

1.099 Ft/kg

1.699 Ft/kg

1.399 Ft/kg

1.699 Ft/kg

1.990 Ft/kg

700 Ft/kg

Üzletünkbe húseladó munkatársat felveszünk!

Érd.: 06-30/415-3980

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 25. - február 27.

Sertéslapocka csont nélkül
Kolozsvári szalonna
Pick Téliszalámi

899 Ft/kg
2.490 Ft/kg
5.790 Ft/kg

Sertéscomb csont nélkül 930 Ft/kg

2019. február 25. - március 01.

Masszázs Kupon

Klára– masszázs
Érvényességi idő: 2019. márc. 31.
Bejelentkezés: Facebook oldalon
vagy a 30/577-4191-es telefonszámon.

Ezen kupon felmutatásával
a 70 perces kényeztető masszázs ára

4200 Ft helyett 3500 Ft

TAKARÍTÓ

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

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Érdeklődni:
Czilliné Pálffy Adrien

emeleti vezető
Tel.: 06-30/504-47-31

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc 06-20/3-267-243
06-20/9-501-067

06-30/9-759-082
06-20/9-424-356

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

Tanfolyam indul: AM , A1, A1-B-vel, A2, A, B kategóriákban.(moped)

Beiratkozás: 2019. 02. 25-én hétfőn 17 órakor és 27-én szerdán 18 órakor

Kedvező árak, részletfizetés! B kategória esetén akár 25000 Ft állami támogatás!

Tájékozódjon, érdeklődjön és ha döntött, tisztelettel várjuk jelentkezését.
Varga Ferenc iskolavezető

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

Helyszín: Tapolca, Kazinczy tér 4. Kazinczy Ferenc Ált. Isk.  116-os terem.

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2018. negyedik negyedév:
(AM: KK 41.400 Ft, A: KK 111.000 Ft, A1: KK 77.600 Ft, A1 (B): KK 22.400 Ft,

A2: KK 79.300 Ft, B: KK 209.764 Ft, AKO (%) B: 137,75 %, VSM (%) B (gyak.) 66,67%, B (elm.) 60,78 %)

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2019. 02. 01-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

17.000 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

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.

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

HIFU - tartós bőrfeszesítés

Mesolift - M
ezoterápia

Tartós smink tetoválás

Ipl - tartós szőrtelenítés

Lézeres bőrfiatalítás

Testszobrászat

Tapolca, Deák F. u. 9-11.Tapolca, Deák F. u. 9-11. Tel.: +36-30/318-1984Tel.: +36-30/318-1984

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Anti-Aging specialista,
mesterkozmetikus,

okleveles sminktetováló,
hyamatrix szakértő

Nyitva: H-P: 8-20, Szo: 8-12Nyitva: H-P: 8-20, Szo: 8-12

• Mezoterápia
Hyaluronsavas ráncfeltöltés tűvel, tű nélkül

• OxygeneO

• Rádiófrekvenciás bőrfeszesítés
• Sminktetoválás

a legújabb technikákkal
• Karaja Make Up

• Hyaluron pen
• 2-3-4-D selyempilla
• Pilla Lifting

4 az 1-ben bőrfeszesítő kezelés

Professzionális smink minden alkalomra
- Ajakdúsítás

TAPOLCA SZÍVÉBEN A LEGNAGYOBB
ARC ESZTÉTIKAI SZALONBAN
IGÉNYEI SZERINT SZÉPÜLHET
A LEGÚJABB SZÉPÉSZETI ELJÁRÁSOKKAL!



MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

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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WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Tapolca kertvárosi részén 2 szobás
jó állapotú, nagy telekterületű családi
ház eladó. Ir.ár: 23,5 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóterületű
nappali + 1 egész-, 1 félszobás, fel-
újított családi ház eladó. Ir.ár: 17,5
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1 szoba, für-
dőszoba, WC, konyha helyiségekből
álló, közepes állapotú, földszinti tár-
sasházi lakás saját gázkazános fű-
téssel eladó. Ir.ár: 8,4 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Lesenceistvánd központjának kö-
zelében 78 m2-es lakóterületű, 2
szobás, közös udvaros családi ház ga-
rázzsal, melléképületekkel eladó. Ir.ár:
7,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd zártkerti részén 1
szobás, konyhás, erkélyes, panorá-
más hétvégi ház pincével, saját ásott
kúttal (hidroforral), árammal eladó.
Ir.ár: 6,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán nappali + 5 szobás, 2 für-
dőszobás szigetelt falakkal rendelkező
gáz- és vegyes tüzelésű kazános
sorházi lakás eladó. Ir.ár: 24,2 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Érték-
becslő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.:
06-20/915-6635. Nyitva tartás: H-
P 07.30-15.30. Kizárólagossági fel-
tétel nélkül, tisztán 3%-os közve-
títési jutalékkel foglalkozom 22
éves gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nya-
ralót, mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást külföldi vevőkör-
rel! www.badacsonyingatlaniro-
da.hu 30 év tapasztalatával segí-
tem. Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsítés, hő-
kamerás vizsgálatok, napelemes rend-
szerek tervezése. EURA MÉRNÖK-
IRODA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Badacsonytördemic külterületén
3000 m2-es mezőgazdasági terület,
valamint Badacsonyi hegyen 7736
m2-es jó termő olasz rizling ültetvény
eladó. Érdeklődni a 06-30/868-1361-
es számon lehetséges. _____________________________

Tapolca északi részén öt szobás, két
konyhás, két fürdőszobás családi
ház, nagy pincével, garázzsal és mű-
hellyel eladó. Ir.ár: 29 mFt. Tel.: 06-
30/282-4146_____________________________

Kiadó szőlőterületeket keresek bér-
munkára 1 hektár felett. Tel.: 06-
30/530-4739_____________________________

A Balatontól 8 km-re Lesenceistván-
di szőlőhegyen 2600 m2-en szőlő,
pincével eladó. Ir.ár: 3,5 mFt Uitt:
1800 m2 terület eladó. Ir.ár: 1,5 mFt.
Tel.: 06-30/987-0420, 06-30/441-1305_____________________________

Ábrahámhegyen örök panorámás,
2420 m2-es zárkerti ingatlan, 40 m2-
es tetőteres épülettel, vízzel, villannyal
a telken 1000 m2 szőlővel tulajdo-
nostól eladó. Tel.: 06-30/509-2272_____________________________

Tapolcai elkerülő út közelében ipari
– kereskedelmi tevékenység végzé-
sére alkalmas 3318 m2-es ingatlan
eladó. Tel.: 06-30/2766-452_____________________________

Sürgősen eladó belterületi lakóin-
gatlan Zalagyömörőn. 1286 m2 te-
rületen felújítandó 100 m2-es lakóház.
Ár: 2,9 mFt. Tel.: 06-70/570-5638_____________________________

Monostorapátiban 1.6 hektár szán-
tóföld eladó 140 Ft/m2. Tel.: 06-
20/3429-419

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*
_____________________________

Renault Clio 1.4-es eladó. Ir.ár:
200.000 Ft. Tel.: 06-20/477-9530_____________________________

Nissan Almera 1400 cm3 és Primera
1600 cm3 személygépkocsik
500.000 és 750.000 Ft-ért eladók.
Mindkét jármű megkímélt, kitűnő ál-
lapotban vannak. Érdeklődni a 06-
30/946-6763-as telefonszámon._____________________________

2001. Suzuki Swift Sedan egyben
vagy alkatrésznek eladó. Uitt: két gar-
nitúra nyári gumi alufelnin. Tel.: 06-
20/221-1016

Festményt, porcelánt, régi szőnyeget,
egyéb régiségeket vásárolnék. Pál
László T.: 06-70/379-8439_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő sze-
rek, lazúrok, lakkok, olajok, viaszok for-
galmazása. Kapható ápolókészlet fa
ablakokhoz, bejárati ajtókhoz. VEMI-
2003 Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB lapok, ré-
tegelt lemezek, gyalult deszkák, sze-
gélylécek, stáflik, kerítésdeszkák,
műszárított fűrészáruk folyamato-
san kaphatók. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri nyílá-
szárók, ablakpárkányok, redőnyök,
szúnyoghálók, nagyon kedvező 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 motorokat.
Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi fatek-
nőt, 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_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bolti
és gyógyszertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, faliórákat, ha-
gyatékból maradt tárgyakat. Tel.:
06-30/469-1461_____________________________

Széna bála 150x120-as, zölden szá-
radt eladó. Tel.: 06-30/440-0764_____________________________

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

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 palackozó, bor-
pumpa és szűrőkád, dugózó, benzin-
motoros permetezőgép 40 db boros-
üveg 2 l-es eladók. T.: 06-30/981-5131_____________________________

Borászat felszámolása miatt eladó:
csipkés vontatott tárcsa 9 leveles
180.000 Ft, áztató saválló kád 2 m x
1m x 1m 150.000 Ft, R-78 1970-es
Renault traktor 2021-ig műszaki
500.000 Ft, 4 fejes palackozó szi-
vattyúval 40x40-es borszűrővel, csö-
pögtető tálcával, palack fertőtlenítő
80.000 Ft, háti permetező 2000 Ft,
1200 literes rezisztán tartály lábon álló
ovális 20.000 Ft, 700 literes ibc tar-
tály bortárolására 10.000 Ft, Vogel-
knod 1500 literes saválló kosaras sző-
lőprés automata + bogyózó daráló
150.000 Ft, kultivátor 180 cm széles
10 kapás 60.000 Ft. Tel.: 06-20/3429-
419

VEGYES oöl

Balatonfüredi panzióba keresek szo-
baasszonyi teendők ellátására mun-
katársat. Elsősorban nyugdíjas hölgy
jelentkezését  várom! Érdeklődni a 06-
30/296-3919-es telefonszámon lehet._____________________________

Kőművest alkalmaznék. Tel.: 06-
20/927-1362_____________________________

Badacsonyi munkahelyre keresek
áprilistól október közepéig ügyes, né-
metül beszélő pultosokat valamint
konyhai munkára munkatársakat:
szakács, konyhalány, konyhai kise-
gítő pozícióban. Rendes munka, ren-
des fizetés. Szállás megoldható.
Érd.: csak 14 órától 06-30/223-6809_____________________________

Lesenceistvándi telephellyel kőművest
és segédmunkást keresek. Bérezés kő-
műves 17.000 Ft/nap, segédmunkás
13.000 Ft/nap. Tel.: 06-30/446-9345_____________________________

A NYÍRVV Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Nonprofit Kft. 1 fő *taka-
rító* munkatársat keres Szigliget,
Majális domb 11. szám alatt működő
Gyermektáborba április 1-jei kezdés-
sel, szeptember 30-ig tartó munka-
végzésre. Fényképes önéletrajzokat a
kovacs.maria@nyirvv.hu e-mail cím-
re, illetve a 4400 Nyíregyháza, Tüzér
u. 2-4. levelezési címre várjuk. Tárgy-
ként kérjük feltüntetni: „Szigliget”!_____________________________

Ács, tetőfedő szakmunkást, betanított
munkást, segédmunkást keresünk
azonnali kezdéssel. T.: 06-30/780-1304_____________________________

Pénzkereset! Otthoni csomagolással,
stb. 06-90-603-607 (audiopress.iwk.hu
635 Ft/min, 06-20/910-4517)_____________________________

A badacsonyörsi Folly Arborétum és
Borászatba márciusi kezdéssel ta-
karítónő munkatársat felvennénk. El-
várások: önálló munkavégzés és
munkára való igényesség, megbíz-
hatóság, precizitás, rugalmasság. 
A bejáráshoz saját gépjármű 
szükséges. Érdeklődni: info@ 
follyarboretum.hu, +3670/333-2569_____________________________

A badacsonyörsi Folly Arborétum és
Borászatba pultos munkakörbe
munkatársakat keresünk. Elvárá-
sok: önálló-, precíz munkavégzés,
vendégorientált szemléletmód, meg-
bízhatóság, rugalmasság és ter-
helhetőség, jó problémamegoldó
képesség, angol nyelvtudás. A be-
járáshoz saját gépjármű szükséges.
Érdeklődni: info@follyarboretum.hu,
+3670/333-2569_____________________________

A tapolcai Casa Nostra étterembe
felszolgálót keresünk. Önéletrajzokat
a puravito.kft@gmail.com-ra kér-
jük, vagy személyesen az étterembe.

Tapolca, Nagyköz u. 5. társasházban
tehermentes, 2. emeleti, 49 m2-es,
2 szobás lakás azonnal költözhető ál-
lapotban eladó. Ár: 12,9 mFt. Tel.: 06-
70/708-1862_____________________________

Tapolcán a Dobón 60 m2-es, első
emeleti, erkélyes, szépen felújított
tégla lakás eladó. /tágas konyha-ét-
kező, külön fürdő, külön toalett, kü-
lönnyíló szobák, tehermentes/ Ár:
12,9 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán a centrumban eladó egy
128 m2-es, kétszintes, kiváló állapotú
3 szoba + nappalis, igényes, 2 für-
dőszobás, egyedi gázfűtéses, klí-
más lakás, beépített konyhával, gard-
róbbal. Tel: +36 70 3767 820_____________________________

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, erké-
lyes, 54 m2-es, egylégterű konyha-
étkezős,  tehermentes  lakás akciós
áron eladó. /külön fürdő, külön toalett,
különnyíló szobák/ Ár: 10,4 MFt Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán az Y-ban 57 m2-es, 2 szo-
bás, teljesen felújított, kiváló állapo-
tú lakás eladó. Klíma, beépített új
konyhabútor, saját, zárt elő terasz,
nagy, panorámás erkély! Fűtés és
melegvíz központi gázkazánról. Ár:
14,9 MFt Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolca belvárosában Tóparti kilá-
tással, 54 m2-es, 4. emeleti, erkélyes
lakás eladó. Ár: 11,2 mFt. Tel.: 06-
70/322-0499, 06-70/616-8705_____________________________

Tapolcán igényesen felújított, új-
szerű, első emeleti, 70 m2-es, ame-
rikai-konyhás-nappalis, két szobás la-
kás garázzsal, tárolóval eladó. /külön
két szoba, külön fürdő, külön toalett,
+ beépíthető tetőtér/ Ár: 17,9 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

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

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

Tapolcán a Május 1. utcában nem-
dohányzó, jövedelmét igazolni tudó
bérlő részére lakás hosszútávra kiadó.
Házi állat kizáró ok. Albérlet: 60.000
Ft + rezsi. Tel.: 06-20/285-7802_____________________________

Albérlet kiadó Tapolcán az Alkotmány
utcában, teljesen felújított, 2 szobás,
bútorozatlan. Nemdohányzó, jöve-
delemigazolást és 3 havi kauciót
kérünk. 80.000 Ft/hó. Tel.: 06-
30/2324-250_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalember ré-
szére albérlet kiadó. Tel.: 06-70/775-
3298_____________________________
Kiadó házat vagy különálló lakrészt
keresünk feleségemmel és egy ba-
bával, áprilistól szeptemberig Kővá-
góörsön vagy környékén. Tel.: +36-
30/243-9671_____________________________

Anyagi háttérrel rendelkező fiatal
pár egy gyermekkel sürgősen albér-
letet keres, ha szükséges a felújítást
önköltségre vállalom. Tel.: 06-30/734-
4759_____________________________
Sümegen vagy környékén keresek ki-
adó albérletet vagy szobát. Tel.: 06-
70/389-8292_____________________________

Kiadó szobát keresek Badacso-
nyörsön vagy Ábrahámhegy Ba-
dacsonyörshöz közeli felén 2019.
április 15-szeptember 15-ig, ezen
időszakra állandó jelleggel. Hívá-
sát az alábbi számon várom:
+3670/333-2569

Tapolcán a Berzsenyi u. 21/c. lép-
csőház mellett üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 06-20/550-6600_____________________________

Keresek Tapolcán 30-50 m2-ig üz-
lethelyiséget (kiadó, eladó) a belvá-
rosi részen, 2019. június – júliustól.
Tel.: 06-70/386-8721

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kőművest
és segédmunkást keres. 4-5 fős bri-
gádok és pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Elvárások: szakképzettség, ön-
álló munkavégzés, józan életvitel. Amit
kínálunk: hosszú távú stabil munkahely,
versenyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés: H-P: 7-16-ig Tel.: +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Ábrahámhegyen a Muskátli Ven-
déglőbe márciusi kezdéssel konyhai
kisegítőt és szakácsot felveszünk. Ta-
polcáról a bejárás biztosított. Igény
esetén szállást is tudunk biztosítani.
Tel.: 06-30/350-8480_____________________________

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

Kőművest és segédmunkást éves ál-
lásra, bejelentett munkahelyre fel-
veszek. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

Vendégházba takarítónőt, alkalmi
vagy teljes munkaidőben felveszünk
Pálkövére. Azonnali kezdés, éves ál-
lás. Tel.: 06-30-352-89-08_____________________________

Kőműves vagy segédmunkás kollé-
gát keres alkalmankénti (beugró)
munkavégzésre tapolcai székhellyel
rendelkező vállalkozás. Kőműves is-
meret, gyakorlat, józan életvitel el-
várás. Előny B kategóriás jogosítvány.
Bérezés nettó 1.500 Ft/óra. Érd.:
+36-20/316-0445_____________________________

Tapolcára keresünk pizzafutárokat és
konyhai kisegítőt éves állásra. Akár
részmunkaidős elfoglaltságban is.
Tel.: 06-70/779-1014_____________________________

Badacsonyi étterembe keresünk,
szakács és konyhai kisegítő kollé-
gákat. Éves és szezonális munkára is.
Jelentkezni a 06-30/997-9359-es
telefonszámon, vagy fényképes  öné-
letrajzzal az info@storbanetterem.hu
e-mail címen lehetséges._____________________________

Dream Team Étterembe éves állás-
ra pizzasütőt felveszünk. Tel.: 06-
30/9019-849_____________________________

Villanyszerelő végzettséggel, mun-
kájára igényes, megbízható, önállóan is
dolgozni tudó munkatársat keresek. To-
vábbi információ a 06-30/520-1337-es
telefonszámon valamint egy személyes
megbeszélés alkalmával kapható._____________________________

Tapolca környéki munkahelyre, né-
metül beszélő munkatársat kere-
sünk, ügyintézői munkakörbe. Tel.:
06-30/355-7653_____________________________

Lovagolni tudó kisegítőt felveszünk
a nemesvitai Western Parkba. Bér:
nettó 250.000 Ft. Keresünk még főz-
ni tudó konyhai kisegítőt valamint pul-
tos felszolgálót. Tel.: 06-70/517-4554

Varrás! Meghízott – lefogyott? Alak-
íttassa át ruháját, bélés csere, cipzár
csere, függönyszegés, nadrág fel-
hajtás azonnal. Tapolca, Keszthelyi
úton lévő MOL benzinkút mögött. T.:
06-30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális beüze-
melése, javítása. Továbbá konvekto-
rok, kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek vízkő-
telenítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gázszere-
lő T.: 06-20/520-2465_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kamerás állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemérése. Ve-
zetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggregátort,
beton vibrot, földfúrót, bozótvágót,
vizes kõvágót, vésõgépet, sövényvá-
gót, betonkeverõt, kõrop-pantót, gyep-
lazítót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt és még
sok mindent. Érd.: Marton Gépköl-
csönzõ 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, kaszá-
lást, bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, sitt hordást és sziklakertek
építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sürgősségi
zárnyitás! Immobilizeres autókul-
csok másolása, kulcsházak, távirá-
nyítók, kapunyitó távirányítók, kés-
, húsdaráló kés- és metszőolló-élezés.
Tapolca, Sütő A. u. 3. Tel.: 06-
20/9855-898_____________________________

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

Kapuk, korlátok, kerítések, lépcsők
készítése (saválló is) korrekt áron.
Tel.: 06-30/286-0458_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált sze-
relő, villamos mérőhely kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Homlokzatállvány bérbeadás, köl-
csönzés! Nikecell vágógép bérbea-
dása! Tel.: 06-30/472-7744_____________________________

Idős emberek gondozását vállalom
Tapolcán és környékén. Tel.: 06-
70/667-2426_____________________________

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

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

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Uitt: cserépkályhák, kandal-
lók építése, átrakása. Tel.: 06-30/240-
3900_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval munkát
vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezendő
munka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767
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Eladó ingatlanokat keresünk ügyfe-
leink részére.  Lakásokat, családi há-
zakat, nyaralókat, pincéket, építési tel-
keket, mezőgazdasági  ingatlanokat.
Tel.: +36 70 376 7820_____________________________

Horvátországban, Vir szigetén, 15 m-
re a tengertől 60  m2-es, földszinti, 2
szoba + nappali-amerikai konyhás, 6
személyes, klimatizált apartman lakás,
teljes berendezéssel, egy újszerű, 165
le-s jetskivel eladó.  6-8 hónapot kiad-
ható egy évben! T: +36 70 376 7820_____________________________

Lesencetomajon magasföldszintes,
tetőtér beépítésű családi ház 3300 nöl
telekkel sürgősen eladó. Érd.: 06-
70/354-4408, 06-30/9978-616_____________________________

Monostorapátiban 3 külön helyen ta-
lálható, összesen 18,5 ha szántó te-
rület.  11 ha  + 6 ha + 1 ha akár kü-
lön-külön is eladó. T: +36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolcán a Sebron-ban 3.156 m2
gazdálkodásra is alkalmas telek, kert
kis faházzal, ipari aggregátorral eladó.
Ebből 1600 m2 bekerített, gyü-
mölcsfás, víz, villany a telken. Irányár:
3,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Haláleset miatt eladó Badacsonyto-
maj Tapolcai úton, déli fekvésű, pinot
noir szőlő, rendezett állapotban. Érd.:
Kovács Andrásné 06-70/304-1106,
Kovács András 06-30/777-2004_____________________________

Taliándörögdön 1300 m2-es belterü-
leti építési telek eladó. közművek köz-
vetlen az utcafronton ill. mellette. Ár:
1.79 MFt! Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a kertvárosban kétszintes
ház külön bejáratos lakrésszel eladó
vagy lakásra, kisebb családi házra
cserélhető értékegyeztetéssel. Ár:
19,6 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben eladó
egy 94 m2-es,  4 szobás, kétszintes,
összkomfortos, jó állapotú sorházi
családi ház, hátsó, kis önálló kerttel,
terasszal, elől szintén önálló telek-
résszel, valamint vállalkozásra is al-
kalmas önálló kis házzal. Ár: 23,9 MFt
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

2.100 m2 építési telelek, 150 m-re a
Balatontól, gyönyörű panorámával,
15% beépíthetőséggel eladó.  Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 belterületi
építési telek eladó csendes, nyugodt he-
lyen, gyönyörű panorámával a Káli-me-
dencére, teljes közművel, (víz, villany,
csatorna, gáz!) 25 % beépítési lehető-
séggel.  Fix akciós ár: 5,99 MFt! Tel:
+36 70 376 782  

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_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es lakás
a Kazinczy téren. Felújított, szigetelt,
beépített, új konyhabútorral, nagy er-
kéllyel. Tel.: 06-70/524-5076_____________________________

Tapolcán a belvárosban szépen fel-
újított, 49 m2-es, második emeleti,
világos lakás alacsony rezsivel, kü-
lönnyíló két szobával, egyedi mérős
fűtéssel eladó. A lakás tehermentes,
azonnal költözhető! Ár: 13,5 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. emeletén 74
m2-es, 3 szoba+nappalis, egyedi
gázfűtéses, jó állapotú erkélyes lakás
eladó. A teljes épület 2 éve teljes fel-
újításon esett át: külső szigetelés ill,
új, hőszigetelt műanyag nyílászárók
redőnyökkel, szúnyoghálóval. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Sürgősen eladó Tapolcán a Sümegi
úton 66 m2-es, IV. emeleti lakás. Ir.ár:
13,9 mFt. Ingatlanosok kíméljenek!
Tel.: 06-70/617-7672_____________________________

Budapesti belvárosi 47 m2-es, jó ál-
lapotú, összkomfortos lakás, nagyon
jó helyen eladó. Tel: +36 70 376 7820

LAKÁS AC1Bdg

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

Ács-állványozással kapcsolatos mun-
kát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek,
kiülők, garázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást,
párkányok, lépcsõlapok, szegélylécek
gyártását vállaljuk. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu Tel.: 06-
20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkõtelení-
tés, gázkészülékek cseréje, engedé-
lyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéster-
mék elemzés, kondenzációs techno-
lógia. Energetikai, mûszaki-bizton-
sági tanácsadás, gáz-ipari mûszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Remeha la-
kossági szerviz. Szijártó Jenõ T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Tapolca,
Berzsenyi u. 13. (az Y gyógyszertár mel-
lett) Tel.: 06-30/393-1525, 06-87/411-
816 EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci, ponyva,
farmer, bõrkabát javítása, cipzár cse-
réje. Póráz, nyakörv, derékszíj kapha-
tó. 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, színe-
zés, álmennyezetek készítése, gipsz-
kartonozás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarítással is.
Korrekt, tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kárpito-
zása, javítása. Bőr bútorok javítása,
áthúzása, ponyvák javítása, készíté-
se. Autóülések, motorülés javítása,
áthúzása szövet, bőr, műbőr válasz-
ték. Kisgyörgy János kárpitos 8300
Tapolca, Kinizsi Laktanya T.: 06-
20/465-8854_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi föld-
munkát, tuskózást vállalok kombi
rakodógéppel, ugyanitt füvesítéshez
feketeföld és érett marhatrágya meg-
rendelhető, akár gépi szórással is.
Tel.: 06-20/9325-025_____________________________

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

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

Rovar – rágcsálóirtás, nádtető láng-
mentesítése, favédelem. Tel.: 06-
30/2270-717

20 db akác kordonoszlop és 2 erdei
méter akác eladó. Tel.: 06-30/687-8777_____________________________

Kukorica és hízósertés eladó. Tel.:
06-70/883-1118_____________________________

Költözés miatt szekrénysor, francia-
ágy olcsón eladó. Tel.: 06-70/524-5076_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és felül-
töltős automata mosógép, mikró,
Bosch és AEG porszívó kitűnő álla-
potban eladó. Tel.: 06-30/405-4552_____________________________

Eladó faelgázosító kazán (32 kW)
mely működésben megtekinthető,
széna illetve lucerna bálák, egyedi iro-
daiasztal, bojler 200 l-es. Érd.: délután
06-30/466-7226_____________________________

Takarmány árpa, búza valamint szé-
na, szalma és lucerna bálák eladók!
Tel: 06-30/900-27-11_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, Atlas-Copco (Cobra) benzin-
motoros kétkezes vésőkalapács, ELU
kézi téglavágó fűrész  45 cm-es  220
V-os, Makita akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari  ventillátor 220 V, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómotorok 2-
9 LE-ig, Honda lapvibrátor, ágdaráló-
komposztáló gép, benzinmotoros to-
logatós és önjárós profi fűnyírók, ak-
kus sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fűszegély
vágók, betonkeverők 220/380 V, ben-
zinmotoros kézi fúrógép, menetorsós
kuglihasító gép 6T  220V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs motoros
kapálógépek, gérvágók 210-305 mm
átmérő,  elektromos csónakmotor,
5,5 mm-es légpuska új, CO patronos
légpuska 4,5-5,5 mm-es, oxigénpa-
lackok,  új  McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50 cm3-es új-
szerű,   kerti összecsukható ruhaszá-
rító eladó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkompresszor
5L,  akkus popszegecselő gép, ipari por-
szívók, AS (Stihl) 3 kerekű önjáró ma-
gasfű nyíró, billenővályús hintafűrészek,
Elektra Beckum – Lincoln  profi CO he-
gesztők 150 A, MOM műszerész esz-
terga, Bosch – ELU (Dewalt) orrfűrészek
220 V, Gardena elektromos kapálógép,
precíziós 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 hegesztők új 140-160 A
Avis, központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassági
láncfűrészek és sövényvágók,  kar-
dánhajtású szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, kemping kerékpá-
rok, új profi elektromos robogó   eladó.
Hibás vagy használaton kívüli profi kis-
gépét beszámítom! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Lebontásra és elszállításra eladó kő-
bástya kb. 25 m3 bazaltkő. Kisapáti,
Petőfi u. 3. Tel.: 06-30/674-5206_____________________________

30 m2 építési bazaltkő eladó. Ár meg-
egyezés szerint. T.: 06-30/910-7656_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dobka-
sza 60 cm-es önjáró, ipari  fémvágó
350mm öntvényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító hintafű-
résszel kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini gáz-
oxigénhegesztő, JLO- Solo -Oleo Mac
-Echo  háti permetezők, Maruyama sla-
gos permetező, Stihl  fűrész, fűkasza,
bozótirtó, lombszívó-fúvó gépek, ben-
zinm otoros és elektromos sövényvá-
gók,  Kärcher-Euroclean-Wap hideg- és
melegvizes  profi sterimók 220/380V,
benzinmotoros és elektromos könnyű
hordozható vízszivattyúk,  benzin- és
dízelmotoros aggregátorok, akkutöltők
6-12-24 V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép, Stihl -Ma-
kita elektromos újszerű láncfűrészek,
keringető szivattyú fűtéshez, kéthen-
geres új kompresszorok,  Gardena
házi vízmű, mobil klíma eladó. Szállítás
megoldható! Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

Költöztetést vállalok rakodással és
egyéb áruszállítást. T.: 06-20/946-
9678_____________________________
Üzletek és autók feliratozása, rek-
lám- és megállító táblák, óriásplakát,
molinó készítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, feliratozása.
Kölcsey Nyomda, Tapolca, 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, garanci-
ával! 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 vál-
lalunk, szaksze-rûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

_____________________________

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

Fakivágás! Veszélyes fák kivágása.
Épületekre, vezetékekre hajló ágak le-
vágása, alpintechnikai módszerrel.
Bozótirtás. Tel.: 06-70/229-6598
(Pepe Alpin Kft.)_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla,
kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása homok-
fúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettá-
zást, parkettacsiszolást, szõnye-ge-
zést, gipszkartonozást, padlósző-
nyegezést, hajópadlózást, lambériá-
zást, parafa burkolást, falszigetelést
vállalok Tapolcán és környékén. T.:
06-30/972-1622_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliá-
zás, bádogozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák kivágá-
sa. Tel.: 06-70/600-7729_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakítását. Sós-
tai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

_____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása, be-
szerelése, asztalosmunkák elvégzé-
se. T.: 06-30/387-8281_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacentrum-
ban javítás, kölcsönzés, robogó al-
katrészek, autóalkatrészek megren-
delésre. Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

Eladó egy rendszám nélküli T25-ös
traktor, tartozékok: szárzúzó, lengő 2-
es eke, 1 db 1-es nagy eke, külön is
megvehető. Balatonederics, József A.
u. 66. _____________________________
Kárpitozott ülőpad 2 részes hossza
106 cm és 66 cm eladó. Tel.: 06-
87/322-780_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5 LE, tér-
kő porszívó, térkő fuga tisztító gép,  asz-
tali és állványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó gép ned-
ves helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmotoros önjáró
lombszívó  75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros  új,  elektromos lombszívó-
fúvó,  Stihl-Husqvarna-Jonsered újszerű
láncfűrészek, láncfűrészlánc élező,
Honda benzinmotoros zagyszivattyú új-
szerű, benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, Makita akkus gérvágó
24V-os, Wacker benzinmotoros aszfalt-
betonvágó (vizes), diesel hőlégbefúvó
15-25 KW, szeg- és kapocsbelövő 5-
15 cm levegős, szárított paprika daráló,
kézi parkettázó fűrész 220V-os új,  ka-
ros kisflex satuval, csúszósines sza-
lagparkettázó fűrész 220V, faeszterga
1000 mm, 2  késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, masszázsmatrac,  Yamaha
Mint újszerű robogó  eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Bridges motoros önjáró csörlő és Ter-
ra járókerék új súlyokkal együtt va-
lamint egy szőlőművelő kultivátor el-
adó. Tel.: 06-70/6701-251_____________________________

130-140 kg-os hízók eladók 470
Ft/kg. Tel.: 06-30/426-7403_____________________________

Sellő típusú elektromos tricikli újszerű
állapotban 150.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06-30/205-9337

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi mellék-
termék (parketta és széldeszka) mé-
retre vágva, konyhakészen kiszállít-
va eladó. T.: 06-30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, konyha-
készen. Fenyő széldeszka léces és szé-
les szállítás. T.: 06-20/9469-678_____________________________

Kiváló minőségű száraz cser, akác tű-
zifa eladó 28.000 Ft (1x1x1,7), 16.000
Ft (1x1x1). Válassza a korrektséget.
Tel.: 06-30/604-2395_____________________________

Száraz, méterbe vágott cser tűzifa
18000 Ft/ erdei köbméter áron eladó.
Érd.: 06-70/703-3047

A Tapolcai Hírözön terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Tali-
ándörögdre, Nyirádra, Szentbék-
kállára helyi újságkihordót kere-
sünk. Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca, Bat-
sányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059_____________________________

Állandó csapatunkat bővítenénk.
Cukrász,  pultos-felszolgáló, kony-
hai kisegítő munkatársakat kere-
sünk. Éves állást,  heti két szabad-
napot, szabadságot, versenyképes
fizetést kínálunk. Igényességet,
gyakorlottságot, fejlődésre való tö-
rekvést várunk. Munkavégzés helye:
Köveskál, Kővirág. Tájékozódni, ér-
deklődni a www.kovirag.hu web-
oldalon, vagy a 06 31 324 8498-as
telefonszámon szíveskedjenek_____________________________

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 előnyben!
Érdeklődni az alábbi telefonszámon:
06-20/806-7799

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

A monoszlói Liszkay Borkúria kere-
si már meglévő, jó csapatának új tag-
jait: konyhai kisegítőt, szobaasszonyt,
felszolgálót, kertészt és önállóan
dolgozni tudó szakácsot. Megfelelő
együttműködés esetén éves állást
biztosítunk. Versenyképes fizetés,
Minőségi hozzáállást ajánlunk 
és várunk el. www.liszkay.com, 
iroda@liszkay.com, 70/77-57-582

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

Muskátli Vendéglő! Várja kedves
vendégeit ebédre – vacsorára házias
ételeivel, olcsó árakkal és bőséges éte-
lekkel. Ételeit helyben fogyaszthatja.
Elvitelre időre elkészítjük. Születésnap
– névnap – házassági évforduló – csa-
ládi-baráti vagy céges összejövetel. Fi-
zetés: bank és hitelkártyával is. Ta-
polca, Vajda J. u. 31. 12-24 óráig. Ren-
delés: 06-30/814-4605, 10 órától _____________________________

Tapolcai Városi Piac és Vásárcsar-
nok március 15-én pénteken is nyit-
va tart 6-12 óráig. 

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

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

Angol oktatás – nyelvvizsgára fel-
készítés is – és fordítás. Német for-
dítás és korrepetálás. Több, mint 10
éves szakmai tapasztalattal. Tel.:
+36-20/513-6989

Hölgyet keresek szabadidőhöz. Co-
achot is kölcsönös segítség jegy-
ében. Tel.: 06-20/573-5890

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

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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Tapolca kertvárosi részén 2 szobás
jó állapotú, nagy telekterületű családi
ház eladó. Ir.ár: 23,5 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Hegyesden 85 m2-es lakóterületű
nappali + 1 egész-, 1 félszobás, fel-
újított családi ház eladó. Ir.ár: 17,5
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1 szoba, für-
dőszoba, WC, konyha helyiségekből
álló, közepes állapotú, földszinti tár-
sasházi lakás saját gázkazános fű-
téssel eladó. Ir.ár: 8,4 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Lesenceistvánd központjának kö-
zelében 78 m2-es lakóterületű, 2
szobás, közös udvaros családi ház ga-
rázzsal, melléképületekkel eladó. Ir.ár:
7,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Lesenceistvánd zártkerti részén 1
szobás, konyhás, erkélyes, panorá-
más hétvégi ház pincével, saját ásott
kúttal (hidroforral), árammal eladó.
Ir.ár: 6,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán nappali + 5 szobás, 2 für-
dőszobás szigetelt falakkal rendelkező
gáz- és vegyes tüzelésű kazános
sorházi lakás eladó. Ir.ár: 24,2 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Érték-
becslő Iroda Tapolca, Ady E. u. 18.
A lph. fsz. 4. Régi Postaudvar Tel.:
06-20/915-6635. Nyitva tartás: H-
P 07.30-15.30. Kizárólagossági fel-
tétel nélkül, tisztán 3%-os közve-
títési jutalékkel foglalkozom 22
éves gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nya-
ralót, mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást külföldi vevőkör-
rel! www.badacsonyingatlaniro-
da.hu 30 év tapasztalatával segí-
tem. Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsítés, hő-
kamerás vizsgálatok, napelemes rend-
szerek tervezése. EURA MÉRNÖK-
IRODA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Badacsonytördemic külterületén
3000 m2-es mezőgazdasági terület,
valamint Badacsonyi hegyen 7736
m2-es jó termő olasz rizling ültetvény
eladó. Érdeklődni a 06-30/868-1361-
es számon lehetséges. _____________________________

Tapolca északi részén öt szobás, két
konyhás, két fürdőszobás családi
ház, nagy pincével, garázzsal és mű-
hellyel eladó. Ir.ár: 29 mFt. Tel.: 06-
30/282-4146_____________________________

Kiadó szőlőterületeket keresek bér-
munkára 1 hektár felett. Tel.: 06-
30/530-4739_____________________________

A Balatontól 8 km-re Lesenceistván-
di szőlőhegyen 2600 m2-en szőlő,
pincével eladó. Ir.ár: 3,5 mFt Uitt:
1800 m2 terület eladó. Ir.ár: 1,5 mFt.
Tel.: 06-30/987-0420, 06-30/441-1305_____________________________

Ábrahámhegyen örök panorámás,
2420 m2-es zárkerti ingatlan, 40 m2-
es tetőteres épülettel, vízzel, villannyal
a telken 1000 m2 szőlővel tulajdo-
nostól eladó. Tel.: 06-30/509-2272_____________________________

Tapolcai elkerülő út közelében ipari
– kereskedelmi tevékenység végzé-
sére alkalmas 3318 m2-es ingatlan
eladó. Tel.: 06-30/2766-452_____________________________

Sürgősen eladó belterületi lakóin-
gatlan Zalagyömörőn. 1286 m2 te-
rületen felújítandó 100 m2-es lakóház.
Ár: 2,9 mFt. Tel.: 06-70/570-5638_____________________________

Monostorapátiban 1.6 hektár szán-
tóföld eladó 140 Ft/m2. Tel.: 06-
20/3429-419

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*
_____________________________

Renault Clio 1.4-es eladó. Ir.ár:
200.000 Ft. Tel.: 06-20/477-9530_____________________________

Nissan Almera 1400 cm3 és Primera
1600 cm3 személygépkocsik
500.000 és 750.000 Ft-ért eladók.
Mindkét jármű megkímélt, kitűnő ál-
lapotban vannak. Érdeklődni a 06-
30/946-6763-as telefonszámon._____________________________

2001. Suzuki Swift Sedan egyben
vagy alkatrésznek eladó. Uitt: két gar-
nitúra nyári gumi alufelnin. Tel.: 06-
20/221-1016

Festményt, porcelánt, régi szőnyeget,
egyéb régiségeket vásárolnék. Pál
László T.: 06-70/379-8439_____________________________

REMMERS faipari faanyagvédő sze-
rek, lazúrok, lakkok, olajok, viaszok for-
galmazása. Kapható ápolókészlet fa
ablakokhoz, bejárati ajtókhoz. VEMI-
2003 Kft. Tapolca, Gyulakeszi u. ASZ-
TALOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB lapok, ré-
tegelt lemezek, gyalult deszkák, sze-
gélylécek, stáflik, kerítésdeszkák,
műszárított fűrészáruk folyamato-
san kaphatók. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri nyílá-
szárók, ablakpárkányok, redőnyök,
szúnyoghálók, nagyon kedvező 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 motorokat.
Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Vásárolnék hagyatékból régi fatek-
nőt, 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_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi bolti
és gyógyszertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, faliórákat, ha-
gyatékból maradt tárgyakat. Tel.:
06-30/469-1461_____________________________

Széna bála 150x120-as, zölden szá-
radt eladó. Tel.: 06-30/440-0764_____________________________

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

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 palackozó, bor-
pumpa és szűrőkád, dugózó, benzin-
motoros permetezőgép 40 db boros-
üveg 2 l-es eladók. T.: 06-30/981-5131_____________________________

Borászat felszámolása miatt eladó:
csipkés vontatott tárcsa 9 leveles
180.000 Ft, áztató saválló kád 2 m x
1m x 1m 150.000 Ft, R-78 1970-es
Renault traktor 2021-ig műszaki
500.000 Ft, 4 fejes palackozó szi-
vattyúval 40x40-es borszűrővel, csö-
pögtető tálcával, palack fertőtlenítő
80.000 Ft, háti permetező 2000 Ft,
1200 literes rezisztán tartály lábon álló
ovális 20.000 Ft, 700 literes ibc tar-
tály bortárolására 10.000 Ft, Vogel-
knod 1500 literes saválló kosaras sző-
lőprés automata + bogyózó daráló
150.000 Ft, kultivátor 180 cm széles
10 kapás 60.000 Ft. Tel.: 06-20/3429-
419

VEGYES oöl

Balatonfüredi panzióba keresek szo-
baasszonyi teendők ellátására mun-
katársat. Elsősorban nyugdíjas hölgy
jelentkezését  várom! Érdeklődni a 06-
30/296-3919-es telefonszámon lehet._____________________________

Kőművest alkalmaznék. Tel.: 06-
20/927-1362_____________________________

Badacsonyi munkahelyre keresek
áprilistól október közepéig ügyes, né-
metül beszélő pultosokat valamint
konyhai munkára munkatársakat:
szakács, konyhalány, konyhai kise-
gítő pozícióban. Rendes munka, ren-
des fizetés. Szállás megoldható.
Érd.: csak 14 órától 06-30/223-6809_____________________________

Lesenceistvándi telephellyel kőművest
és segédmunkást keresek. Bérezés kő-
műves 17.000 Ft/nap, segédmunkás
13.000 Ft/nap. Tel.: 06-30/446-9345_____________________________

A NYÍRVV Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Nonprofit Kft. 1 fő *taka-
rító* munkatársat keres Szigliget,
Majális domb 11. szám alatt működő
Gyermektáborba április 1-jei kezdés-
sel, szeptember 30-ig tartó munka-
végzésre. Fényképes önéletrajzokat a
kovacs.maria@nyirvv.hu e-mail cím-
re, illetve a 4400 Nyíregyháza, Tüzér
u. 2-4. levelezési címre várjuk. Tárgy-
ként kérjük feltüntetni: „Szigliget”!_____________________________

Ács, tetőfedő szakmunkást, betanított
munkást, segédmunkást keresünk
azonnali kezdéssel. T.: 06-30/780-1304_____________________________

Pénzkereset! Otthoni csomagolással,
stb. 06-90-603-607 (audiopress.iwk.hu
635 Ft/min, 06-20/910-4517)_____________________________

A badacsonyörsi Folly Arborétum és
Borászatba márciusi kezdéssel ta-
karítónő munkatársat felvennénk. El-
várások: önálló munkavégzés és
munkára való igényesség, megbíz-
hatóság, precizitás, rugalmasság. 
A bejáráshoz saját gépjármű 
szükséges. Érdeklődni: info@ 
follyarboretum.hu, +3670/333-2569_____________________________

A badacsonyörsi Folly Arborétum és
Borászatba pultos munkakörbe
munkatársakat keresünk. Elvárá-
sok: önálló-, precíz munkavégzés,
vendégorientált szemléletmód, meg-
bízhatóság, rugalmasság és ter-
helhetőség, jó problémamegoldó
képesség, angol nyelvtudás. A be-
járáshoz saját gépjármű szükséges.
Érdeklődni: info@follyarboretum.hu,
+3670/333-2569_____________________________

A tapolcai Casa Nostra étterembe
felszolgálót keresünk. Önéletrajzokat
a puravito.kft@gmail.com-ra kér-
jük, vagy személyesen az étterembe.

Tapolca, Nagyköz u. 5. társasházban
tehermentes, 2. emeleti, 49 m2-es,
2 szobás lakás azonnal költözhető ál-
lapotban eladó. Ár: 12,9 mFt. Tel.: 06-
70/708-1862_____________________________

Tapolcán a Dobón 60 m2-es, első
emeleti, erkélyes, szépen felújított
tégla lakás eladó. /tágas konyha-ét-
kező, külön fürdő, külön toalett, kü-
lönnyíló szobák, tehermentes/ Ár:
12,9 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán a centrumban eladó egy
128 m2-es, kétszintes, kiváló állapotú
3 szoba + nappalis, igényes, 2 für-
dőszobás, egyedi gázfűtéses, klí-
más lakás, beépített konyhával, gard-
róbbal. Tel: +36 70 3767 820_____________________________

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, erké-
lyes, 54 m2-es, egylégterű konyha-
étkezős,  tehermentes  lakás akciós
áron eladó. /külön fürdő, külön toalett,
különnyíló szobák/ Ár: 10,4 MFt Tel.:
06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán az Y-ban 57 m2-es, 2 szo-
bás, teljesen felújított, kiváló állapo-
tú lakás eladó. Klíma, beépített új
konyhabútor, saját, zárt elő terasz,
nagy, panorámás erkély! Fűtés és
melegvíz központi gázkazánról. Ár:
14,9 MFt Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolca belvárosában Tóparti kilá-
tással, 54 m2-es, 4. emeleti, erkélyes
lakás eladó. Ár: 11,2 mFt. Tel.: 06-
70/322-0499, 06-70/616-8705_____________________________

Tapolcán igényesen felújított, új-
szerű, első emeleti, 70 m2-es, ame-
rikai-konyhás-nappalis, két szobás la-
kás garázzsal, tárolóval eladó. /külön
két szoba, külön fürdő, külön toalett,
+ beépíthető tetőtér/ Ár: 17,9 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

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

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

Tapolcán a Május 1. utcában nem-
dohányzó, jövedelmét igazolni tudó
bérlő részére lakás hosszútávra kiadó.
Házi állat kizáró ok. Albérlet: 60.000
Ft + rezsi. Tel.: 06-20/285-7802_____________________________

Albérlet kiadó Tapolcán az Alkotmány
utcában, teljesen felújított, 2 szobás,
bútorozatlan. Nemdohányzó, jöve-
delemigazolást és 3 havi kauciót
kérünk. 80.000 Ft/hó. Tel.: 06-
30/2324-250_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalember ré-
szére albérlet kiadó. Tel.: 06-70/775-
3298_____________________________
Kiadó házat vagy különálló lakrészt
keresünk feleségemmel és egy ba-
bával, áprilistól szeptemberig Kővá-
góörsön vagy környékén. Tel.: +36-
30/243-9671_____________________________

Anyagi háttérrel rendelkező fiatal
pár egy gyermekkel sürgősen albér-
letet keres, ha szükséges a felújítást
önköltségre vállalom. Tel.: 06-30/734-
4759_____________________________
Sümegen vagy környékén keresek ki-
adó albérletet vagy szobát. Tel.: 06-
70/389-8292_____________________________

Kiadó szobát keresek Badacso-
nyörsön vagy Ábrahámhegy Ba-
dacsonyörshöz közeli felén 2019.
április 15-szeptember 15-ig, ezen
időszakra állandó jelleggel. Hívá-
sát az alábbi számon várom:
+3670/333-2569

Tapolcán a Berzsenyi u. 21/c. lép-
csőház mellett üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 06-20/550-6600_____________________________

Keresek Tapolcán 30-50 m2-ig üz-
lethelyiséget (kiadó, eladó) a belvá-
rosi részen, 2019. június – júliustól.
Tel.: 06-70/386-8721

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kőművest
és segédmunkást keres. 4-5 fős bri-
gádok és pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Elvárások: szakképzettség, ön-
álló munkavégzés, józan életvitel. Amit
kínálunk: hosszú távú stabil munkahely,
versenyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés: H-P: 7-16-ig Tel.: +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Ábrahámhegyen a Muskátli Ven-
déglőbe márciusi kezdéssel konyhai
kisegítőt és szakácsot felveszünk. Ta-
polcáról a bejárás biztosított. Igény
esetén szállást is tudunk biztosítani.
Tel.: 06-30/350-8480_____________________________

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

Kőművest és segédmunkást éves ál-
lásra, bejelentett munkahelyre fel-
veszek. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

Vendégházba takarítónőt, alkalmi
vagy teljes munkaidőben felveszünk
Pálkövére. Azonnali kezdés, éves ál-
lás. Tel.: 06-30-352-89-08_____________________________

Kőműves vagy segédmunkás kollé-
gát keres alkalmankénti (beugró)
munkavégzésre tapolcai székhellyel
rendelkező vállalkozás. Kőműves is-
meret, gyakorlat, józan életvitel el-
várás. Előny B kategóriás jogosítvány.
Bérezés nettó 1.500 Ft/óra. Érd.:
+36-20/316-0445_____________________________

Tapolcára keresünk pizzafutárokat és
konyhai kisegítőt éves állásra. Akár
részmunkaidős elfoglaltságban is.
Tel.: 06-70/779-1014_____________________________

Badacsonyi étterembe keresünk,
szakács és konyhai kisegítő kollé-
gákat. Éves és szezonális munkára is.
Jelentkezni a 06-30/997-9359-es
telefonszámon, vagy fényképes  öné-
letrajzzal az info@storbanetterem.hu
e-mail címen lehetséges._____________________________

Dream Team Étterembe éves állás-
ra pizzasütőt felveszünk. Tel.: 06-
30/9019-849_____________________________

Villanyszerelő végzettséggel, mun-
kájára igényes, megbízható, önállóan is
dolgozni tudó munkatársat keresek. To-
vábbi információ a 06-30/520-1337-es
telefonszámon valamint egy személyes
megbeszélés alkalmával kapható._____________________________

Tapolca környéki munkahelyre, né-
metül beszélő munkatársat kere-
sünk, ügyintézői munkakörbe. Tel.:
06-30/355-7653_____________________________

Lovagolni tudó kisegítőt felveszünk
a nemesvitai Western Parkba. Bér:
nettó 250.000 Ft. Keresünk még főz-
ni tudó konyhai kisegítőt valamint pul-
tos felszolgálót. Tel.: 06-70/517-4554

Varrás! Meghízott – lefogyott? Alak-
íttassa át ruháját, bélés csere, cipzár
csere, függönyszegés, nadrág fel-
hajtás azonnal. Tapolca, Keszthelyi
úton lévő MOL benzinkút mögött. T.:
06-30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális beüze-
melése, javítása. Továbbá konvekto-
rok, kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berendezések ja-
vítása, villany- és gázbojlerek vízkő-
telenítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gázszere-
lő T.: 06-20/520-2465_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP.
Duguláselhárítás, kamerás állapot-
felmérés, csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemérése. Ve-
zetékek nyomvonalazása. Tel.: 06-
20/925-2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggregátort,
beton vibrot, földfúrót, bozótvágót,
vizes kõvágót, vésõgépet, sövényvá-
gót, betonkeverõt, kõrop-pantót, gyep-
lazítót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt és még
sok mindent. Érd.: Marton Gépköl-
csönzõ 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, kaszá-
lást, bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, sitt hordást és sziklakertek
építését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sürgősségi
zárnyitás! Immobilizeres autókul-
csok másolása, kulcsházak, távirá-
nyítók, kapunyitó távirányítók, kés-
, húsdaráló kés- és metszőolló-élezés.
Tapolca, Sütő A. u. 3. Tel.: 06-
20/9855-898_____________________________

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

Kapuk, korlátok, kerítések, lépcsők
készítése (saválló is) korrekt áron.
Tel.: 06-30/286-0458_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatosmunkák
szakszerűen, olcsón. Regisztrált sze-
relő, villamos mérőhely kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Homlokzatállvány bérbeadás, köl-
csönzés! Nikecell vágógép bérbea-
dása! Tel.: 06-30/472-7744_____________________________

Idős emberek gondozását vállalom
Tapolcán és környékén. Tel.: 06-
70/667-2426_____________________________

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

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

Kőműves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Uitt: cserépkályhák, kandal-
lók építése, átrakása. Tel.: 06-30/240-
3900_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval munkát
vállalok! Bérelhető! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatornatisztítás vagy
bármilyen magasban végezendő
munka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767
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Eladó ingatlanokat keresünk ügyfe-
leink részére.  Lakásokat, családi há-
zakat, nyaralókat, pincéket, építési tel-
keket, mezőgazdasági  ingatlanokat.
Tel.: +36 70 376 7820_____________________________

Horvátországban, Vir szigetén, 15 m-
re a tengertől 60  m2-es, földszinti, 2
szoba + nappali-amerikai konyhás, 6
személyes, klimatizált apartman lakás,
teljes berendezéssel, egy újszerű, 165
le-s jetskivel eladó.  6-8 hónapot kiad-
ható egy évben! T: +36 70 376 7820_____________________________

Lesencetomajon magasföldszintes,
tetőtér beépítésű családi ház 3300 nöl
telekkel sürgősen eladó. Érd.: 06-
70/354-4408, 06-30/9978-616_____________________________

Monostorapátiban 3 külön helyen ta-
lálható, összesen 18,5 ha szántó te-
rület.  11 ha  + 6 ha + 1 ha akár kü-
lön-külön is eladó. T: +36 70 376 7820_____________________________

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

Tapolcán a Sebron-ban 3.156 m2
gazdálkodásra is alkalmas telek, kert
kis faházzal, ipari aggregátorral eladó.
Ebből 1600 m2 bekerített, gyü-
mölcsfás, víz, villany a telken. Irányár:
3,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Haláleset miatt eladó Badacsonyto-
maj Tapolcai úton, déli fekvésű, pinot
noir szőlő, rendezett állapotban. Érd.:
Kovács Andrásné 06-70/304-1106,
Kovács András 06-30/777-2004_____________________________

Taliándörögdön 1300 m2-es belterü-
leti építési telek eladó. közművek köz-
vetlen az utcafronton ill. mellette. Ár:
1.79 MFt! Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán a kertvárosban kétszintes
ház külön bejáratos lakrésszel eladó
vagy lakásra, kisebb családi házra
cserélhető értékegyeztetéssel. Ár:
19,6 MFt Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben eladó
egy 94 m2-es,  4 szobás, kétszintes,
összkomfortos, jó állapotú sorházi
családi ház, hátsó, kis önálló kerttel,
terasszal, elől szintén önálló telek-
résszel, valamint vállalkozásra is al-
kalmas önálló kis házzal. Ár: 23,9 MFt
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

2.100 m2 építési telelek, 150 m-re a
Balatontól, gyönyörű panorámával,
15% beépíthetőséggel eladó.  Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 belterületi
építési telek eladó csendes, nyugodt he-
lyen, gyönyörű panorámával a Káli-me-
dencére, teljes közművel, (víz, villany,
csatorna, gáz!) 25 % beépítési lehető-
séggel.  Fix akciós ár: 5,99 MFt! Tel:
+36 70 376 782  

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_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es lakás
a Kazinczy téren. Felújított, szigetelt,
beépített, új konyhabútorral, nagy er-
kéllyel. Tel.: 06-70/524-5076_____________________________

Tapolcán a belvárosban szépen fel-
újított, 49 m2-es, második emeleti,
világos lakás alacsony rezsivel, kü-
lönnyíló két szobával, egyedi mérős
fűtéssel eladó. A lakás tehermentes,
azonnal költözhető! Ár: 13,5 MFt
Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. emeletén 74
m2-es, 3 szoba+nappalis, egyedi
gázfűtéses, jó állapotú erkélyes lakás
eladó. A teljes épület 2 éve teljes fel-
újításon esett át: külső szigetelés ill,
új, hőszigetelt műanyag nyílászárók
redőnyökkel, szúnyoghálóval. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Sürgősen eladó Tapolcán a Sümegi
úton 66 m2-es, IV. emeleti lakás. Ir.ár:
13,9 mFt. Ingatlanosok kíméljenek!
Tel.: 06-70/617-7672_____________________________

Budapesti belvárosi 47 m2-es, jó ál-
lapotú, összkomfortos lakás, nagyon
jó helyen eladó. Tel: +36 70 376 7820
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Festés–mázolás–hőszigetelés–ta-
pétázás, gipszkartonozás, helyszíni
felmérés, árajánlat. Referenciák meg-
tekinthetők weboldalunkon. Gyors,
pontos, tiszta munkavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos mun-
kát vállalunk, új-régi tetőszerkezetek,
kiülők, garázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461_____________________________

Gyalulást, méretre vágást,
párkányok, lépcsõlapok, szegélylécek
gyártását vállaljuk. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS FA-
TELEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu Tel.: 06-
20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkõtelení-
tés, gázkészülékek cseréje, engedé-
lyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéster-
mék elemzés, kondenzációs techno-
lógia. Energetikai, mûszaki-bizton-
sági tanácsadás, gáz-ipari mûszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Remeha la-
kossági szerviz. Szijártó Jenõ T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Tapolca,
Berzsenyi u. 13. (az Y gyógyszertár mel-
lett) Tel.: 06-30/393-1525, 06-87/411-
816 EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci, ponyva,
farmer, bõrkabát javítása, cipzár cse-
réje. Póráz, nyakörv, derékszíj kapha-
tó. 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, színe-
zés, álmennyezetek készítése, gipsz-
kartonozás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarítással is.
Korrekt, tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

Stil, modern, antik bútorok kárpito-
zása, javítása. Bőr bútorok javítása,
áthúzása, ponyvák javítása, készíté-
se. Autóülések, motorülés javítása,
áthúzása szövet, bőr, műbőr válasz-
ték. Kisgyörgy János kárpitos 8300
Tapolca, Kinizsi Laktanya T.: 06-
20/465-8854_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi föld-
munkát, tuskózást vállalok kombi
rakodógéppel, ugyanitt füvesítéshez
feketeföld és érett marhatrágya meg-
rendelhető, akár gépi szórással is.
Tel.: 06-20/9325-025_____________________________

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

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

Rovar – rágcsálóirtás, nádtető láng-
mentesítése, favédelem. Tel.: 06-
30/2270-717

20 db akác kordonoszlop és 2 erdei
méter akác eladó. Tel.: 06-30/687-8777_____________________________

Kukorica és hízósertés eladó. Tel.:
06-70/883-1118_____________________________

Költözés miatt szekrénysor, francia-
ágy olcsón eladó. Tel.: 06-70/524-5076_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és felül-
töltős automata mosógép, mikró,
Bosch és AEG porszívó kitűnő álla-
potban eladó. Tel.: 06-30/405-4552_____________________________

Eladó faelgázosító kazán (32 kW)
mely működésben megtekinthető,
széna illetve lucerna bálák, egyedi iro-
daiasztal, bojler 200 l-es. Érd.: délután
06-30/466-7226_____________________________

Takarmány árpa, búza valamint szé-
na, szalma és lucerna bálák eladók!
Tel: 06-30/900-27-11_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros ke-
rékpár, Atlas-Copco (Cobra) benzin-
motoros kétkezes vésőkalapács, ELU
kézi téglavágó fűrész  45 cm-es  220
V-os, Makita akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari  ventillátor 220 V, benzin
és dízel oldalkihajtásos állómotorok 2-
9 LE-ig, Honda lapvibrátor, ágdaráló-
komposztáló gép, benzinmotoros to-
logatós és önjárós profi fűnyírók, ak-
kus sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros fűszegély
vágók, betonkeverők 220/380 V, ben-
zinmotoros kézi fúrógép, menetorsós
kuglihasító gép 6T  220V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs motoros
kapálógépek, gérvágók 210-305 mm
átmérő,  elektromos csónakmotor,
5,5 mm-es légpuska új, CO patronos
légpuska 4,5-5,5 mm-es, oxigénpa-
lackok,  új  McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50 cm3-es új-
szerű,   kerti összecsukható ruhaszá-
rító eladó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkompresszor
5L,  akkus popszegecselő gép, ipari por-
szívók, AS (Stihl) 3 kerekű önjáró ma-
gasfű nyíró, billenővályús hintafűrészek,
Elektra Beckum – Lincoln  profi CO he-
gesztők 150 A, MOM műszerész esz-
terga, Bosch – ELU (Dewalt) orrfűrészek
220 V, Gardena elektromos kapálógép,
precíziós 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 hegesztők új 140-160 A
Avis, központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassági
láncfűrészek és sövényvágók,  kar-
dánhajtású szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, kemping kerékpá-
rok, új profi elektromos robogó   eladó.
Hibás vagy használaton kívüli profi kis-
gépét beszámítom! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Lebontásra és elszállításra eladó kő-
bástya kb. 25 m3 bazaltkő. Kisapáti,
Petőfi u. 3. Tel.: 06-30/674-5206_____________________________

30 m2 építési bazaltkő eladó. Ár meg-
egyezés szerint. T.: 06-30/910-7656_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő, dobka-
sza 60 cm-es önjáró, ipari  fémvágó
350mm öntvényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító hintafű-
résszel kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini gáz-
oxigénhegesztő, JLO- Solo -Oleo Mac
-Echo  háti permetezők, Maruyama sla-
gos permetező, Stihl  fűrész, fűkasza,
bozótirtó, lombszívó-fúvó gépek, ben-
zinm otoros és elektromos sövényvá-
gók,  Kärcher-Euroclean-Wap hideg- és
melegvizes  profi sterimók 220/380V,
benzinmotoros és elektromos könnyű
hordozható vízszivattyúk,  benzin- és
dízelmotoros aggregátorok, akkutöltők
6-12-24 V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép, Stihl -Ma-
kita elektromos újszerű láncfűrészek,
keringető szivattyú fűtéshez, kéthen-
geres új kompresszorok,  Gardena
házi vízmű, mobil klíma eladó. Szállítás
megoldható! Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

Költöztetést vállalok rakodással és
egyéb áruszállítást. T.: 06-20/946-
9678_____________________________
Üzletek és autók feliratozása, rek-
lám- és megállító táblák, óriásplakát,
molinó készítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, feliratozása.
Kölcsey Nyomda, Tapolca, 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, garanci-
ával! 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 vál-
lalunk, szaksze-rûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

_____________________________

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

Fakivágás! Veszélyes fák kivágása.
Épületekre, vezetékekre hajló ágak le-
vágása, alpintechnikai módszerrel.
Bozótirtás. Tel.: 06-70/229-6598
(Pepe Alpin Kft.)_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa tégla,
kő, műkő felületek pl.: járművek,
pótkocsik, alvázak, kerítések, falak,
pincék, sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása homok-
fúvással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettá-
zást, parkettacsiszolást, szõnye-ge-
zést, gipszkartonozást, padlósző-
nyegezést, hajópadlózást, lambériá-
zást, parafa burkolást, falszigetelést
vállalok Tapolcán és környékén. T.:
06-30/972-1622_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vállalok. Te-
tőszerkezet készítése, lécezés, fóliá-
zás, bádogozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák kivágá-
sa. Tel.: 06-70/600-7729_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-szerelés,
tervezéstől a kivitelezésig. Vállaljuk to-
vábbá meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakítását. Sós-
tai László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

_____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása, be-
szerelése, asztalosmunkák elvégzé-
se. T.: 06-30/387-8281_____________________________

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

Kerékpárszerviz a Bringacentrum-
ban javítás, kölcsönzés, robogó al-
katrészek, autóalkatrészek megren-
delésre. Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

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

Eladó egy rendszám nélküli T25-ös
traktor, tartozékok: szárzúzó, lengő 2-
es eke, 1 db 1-es nagy eke, külön is
megvehető. Balatonederics, József A.
u. 66. _____________________________
Kárpitozott ülőpad 2 részes hossza
106 cm és 66 cm eladó. Tel.: 06-
87/322-780_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5 LE, tér-
kő porszívó, térkő fuga tisztító gép,  asz-
tali és állványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó gép ned-
ves helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmotoros önjáró
lombszívó  75 cm széles, talajfúró ben-
zinmotoros  új,  elektromos lombszívó-
fúvó,  Stihl-Husqvarna-Jonsered újszerű
láncfűrészek, láncfűrészlánc élező,
Honda benzinmotoros zagyszivattyú új-
szerű, benzinmotoros és elektromos
gyepszellőztetők, Makita akkus gérvágó
24V-os, Wacker benzinmotoros aszfalt-
betonvágó (vizes), diesel hőlégbefúvó
15-25 KW, szeg- és kapocsbelövő 5-
15 cm levegős, szárított paprika daráló,
kézi parkettázó fűrész 220V-os új,  ka-
ros kisflex satuval, csúszósines sza-
lagparkettázó fűrész 220V, faeszterga
1000 mm, 2  késes vágópult fűnyírót-
raktorhoz, masszázsmatrac,  Yamaha
Mint újszerű robogó  eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Bridges motoros önjáró csörlő és Ter-
ra járókerék új súlyokkal együtt va-
lamint egy szőlőművelő kultivátor el-
adó. Tel.: 06-70/6701-251_____________________________

130-140 kg-os hízók eladók 470
Ft/kg. Tel.: 06-30/426-7403_____________________________

Sellő típusú elektromos tricikli újszerű
állapotban 150.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06-30/205-9337

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi mellék-
termék (parketta és széldeszka) mé-
retre vágva, konyhakészen kiszállít-
va eladó. T.: 06-30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, konyha-
készen. Fenyő széldeszka léces és szé-
les szállítás. T.: 06-20/9469-678_____________________________

Kiváló minőségű száraz cser, akác tű-
zifa eladó 28.000 Ft (1x1x1,7), 16.000
Ft (1x1x1). Válassza a korrektséget.
Tel.: 06-30/604-2395_____________________________

Száraz, méterbe vágott cser tűzifa
18000 Ft/ erdei köbméter áron eladó.
Érd.: 06-70/703-3047

A Tapolcai Hírözön terjesztésére,
Lesencetomajra, Szigligetre, Tali-
ándörögdre, Nyirádra, Szentbék-
kállára helyi újságkihordót kere-
sünk. Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca, Bat-
sányi u. 1. Tel.: 06-87/414-644,
06-20/980-8059_____________________________

Állandó csapatunkat bővítenénk.
Cukrász,  pultos-felszolgáló, kony-
hai kisegítő munkatársakat kere-
sünk. Éves állást,  heti két szabad-
napot, szabadságot, versenyképes
fizetést kínálunk. Igényességet,
gyakorlottságot, fejlődésre való tö-
rekvést várunk. Munkavégzés helye:
Köveskál, Kővirág. Tájékozódni, ér-
deklődni a www.kovirag.hu web-
oldalon, vagy a 06 31 324 8498-as
telefonszámon szíveskedjenek_____________________________

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 előnyben!
Érdeklődni az alábbi telefonszámon:
06-20/806-7799

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

A monoszlói Liszkay Borkúria kere-
si már meglévő, jó csapatának új tag-
jait: konyhai kisegítőt, szobaasszonyt,
felszolgálót, kertészt és önállóan
dolgozni tudó szakácsot. Megfelelő
együttműködés esetén éves állást
biztosítunk. Versenyképes fizetés,
Minőségi hozzáállást ajánlunk 
és várunk el. www.liszkay.com, 
iroda@liszkay.com, 70/77-57-582

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

Muskátli Vendéglő! Várja kedves
vendégeit ebédre – vacsorára házias
ételeivel, olcsó árakkal és bőséges éte-
lekkel. Ételeit helyben fogyaszthatja.
Elvitelre időre elkészítjük. Születésnap
– névnap – házassági évforduló – csa-
ládi-baráti vagy céges összejövetel. Fi-
zetés: bank és hitelkártyával is. Ta-
polca, Vajda J. u. 31. 12-24 óráig. Ren-
delés: 06-30/814-4605, 10 órától _____________________________

Tapolcai Városi Piac és Vásárcsar-
nok március 15-én pénteken is nyit-
va tart 6-12 óráig. 

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

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

Angol oktatás – nyelvvizsgára fel-
készítés is – és fordítás. Német for-
dítás és korrepetálás. Több, mint 10
éves szakmai tapasztalattal. Tel.:
+36-20/513-6989

Hölgyet keresek szabadidőhöz. Co-
achot is kölcsönös segítség jegy-
ében. Tel.: 06-20/573-5890

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXV. évf./7.   2019. február 23.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

Húsipari csomagoló munkára
keresünk női, férfi munkaerőt!
2 műszak, 8 órás munkarend,

ruházat-, szállítás- és napi
egy étkezés biztosított!

Fizetés:
délelőttös műszak 800 Ft/óra,

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

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

Érdeklődni
a 06-70/639-8461,
06-70/639-6298-as

telefonszámon vagy
a tutifixagro@gmail.com

email címen!

ÚJ NYITÁS!

Március 6-tól 20-ig

-10%
minden árura!

Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-12

Kínai super áruház
(Tapolca, Hősök tere 1. A buszpályaudvar mellett.)

Nyitás:
március 6.

Nyitás:
március 6.

• autószerviz
• autóvillamosság
• járműklíma

Tapolca, Benedek E. u. 8.

Tel.: 06-30/9591-347
• Autójavítás és karbantartás

Önindító és generátor javítás
Ózonos klímatisztítás, jármûklíma

javítás és töltés
• Általános villamossági javítás
• DELPHI gépjárműdiagnosztika

•
•

• Akkumulátorok forgalmazása

Jelentkezés és információ:
A gyongyver.petervari@rockwool.com e-mail címen vagy
a 87/512-113 telefonszámon.

Raktári árukiadó/targoncavezető
munkakörbe.

A ROCKWOOL Hungary Kft. tapolcai székhelyére
munkatársat keres két műszakos munkarendbe

Feladatai:

Amit kínálunk:

• targoncával és kézi erővel történő anyagmozgatás,
- ki- és betárolás, szállítmányok fel- és lerakodása
kamionokra, vagonokba;

• raktári rend fenntartása
• munkaterület rendben és tisztán tartása

• stabil, biztos munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaviszony
• tisztességes jövedelem
• ösztönző bér
• cafeteria
• előírtnál magasabb műszakpótlék
• kockázati élet- és balesetbiztosítás

A munkakör betöltéséhez 3324 vezetőüléses targonca
vezetésére jogosító, új típusú jogosítvány megléte szükséges.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették,

hogy türelemmel viselt

hosszú betegség után

SCHRAMLI LAJOS
autószerelő

72 éves korában örökre megpihent.

Gyászmiséjére, majd búcsúztatójára 2019. február 27-én

szerdán 13 órakor a tapolcai új temetőben kerül sor.

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

kft.nyomda

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

Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

ingyenes hetilap

Hirdessen akár 50% kedvezménnyel!
Akciónk visszavonásig érvényes.

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!
KÖLCSEY Nyomda Kft.KÖLCSEY Nyomda Kft.

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

Feladatok, melyeket rábíznánk:
• Automata gépek folyamatos működtetése

• Gyártási munkautasítások betartása

• Többműszakos munkarend vállalása

• Előny, de nem feltétel, a gyártási területen szerzett tapasztalat

•

•

•

Amit leendő munkatársunknak biztosítani tudunk:
100%-os norma elérésénél 170-180 ezer forint

nettó fizetés

12 ezer forint nettó EDENRED juttatás

fejlődési, előrejutási lehetőség, ami további

bérnövekményt jelent

Safety and Environmetal Solutions

Vállalatunk egy dinamikusan fejlődő, az autóipar számára csúcsminőségű,
főként biztonságtechnikai légzsák-alkatrészeket, valamint környezetvédelmi

és közlekedéstechnikai alkatrészeket gyártó nemzetközileg elismert cégcsoport.

Kapcsolat és jelentkezés: RHODIUS Magyarország Kft.
H-8300 Tapolca,
Halastó utca 5. hr@rhodius.com

GÉPKEZELŐ
tapolcai telephelyünkre.

(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

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

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.

Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

terápiás munkatárs
(szociális munkás),
fejlesztő pedagógus

munkakörökre.

Részletek: www.dakaotthon.hu

06-87/553-210

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
Kft.

Sertés csontnélküli karaj

Sertéslapocka

Sertés hátsó csülök

Sertés apróhús (kolbászhús)

Pápai nyelves disznósajt

Pápai olasz felvágott

Pápai nyári turista

Pápai füstölt főtt tarja

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai extra sonka (gépsonka)

Pápai véres hurka, májas hurka

2019.02.01 - 2019.02.28-ig
1.149 Ft/kg

899 Ft/kg

799 Ft/kg

799 Ft/kg

1.099 Ft/kg

1.099 Ft/kg

1.699 Ft/kg

1.399 Ft/kg

1.699 Ft/kg

1.990 Ft/kg

700 Ft/kg

Üzletünkbe húseladó munkatársat felveszünk!

Érd.: 06-30/415-3980

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 25. - február 27.

Sertéslapocka csont nélkül
Kolozsvári szalonna
Pick Téliszalámi

899 Ft/kg
2.490 Ft/kg
5.790 Ft/kg

Sertéscomb csont nélkül 930 Ft/kg

2019. február 25. - március 01.

Masszázs Kupon

Klára– masszázs
Érvényességi idő: 2019. márc. 31.
Bejelentkezés: Facebook oldalon
vagy a 30/577-4191-es telefonszámon.

Ezen kupon felmutatásával
a 70 perces kényeztető masszázs ára

4200 Ft helyett 3500 Ft

TAKARÍTÓ

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

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Érdeklődni:
Czilliné Pálffy Adrien

emeleti vezető
Tel.: 06-30/504-47-31

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc 06-20/3-267-243
06-20/9-501-067

06-30/9-759-082
06-20/9-424-356

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

Tanfolyam indul: AM , A1, A1-B-vel, A2, A, B kategóriákban.(moped)

Beiratkozás: 2019. 02. 25-én hétfőn 17 órakor és 27-én szerdán 18 órakor

Kedvező árak, részletfizetés! B kategória esetén akár 25000 Ft állami támogatás!

Tájékozódjon, érdeklődjön és ha döntött, tisztelettel várjuk jelentkezését.
Varga Ferenc iskolavezető

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

Helyszín: Tapolca, Kazinczy tér 4. Kazinczy Ferenc Ált. Isk.  116-os terem.

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2018. negyedik negyedév:
(AM: KK 41.400 Ft, A: KK 111.000 Ft, A1: KK 77.600 Ft, A1 (B): KK 22.400 Ft,

A2: KK 79.300 Ft, B: KK 209.764 Ft, AKO (%) B: 137,75 %, VSM (%) B (gyak.) 66,67%, B (elm.) 60,78 %)

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2019. 02. 01-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

17.000 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

• Ú
K
B
D
M
K
Ü
J
N
P
S
P
C
C

E

jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

HIFU - tartós bőrfeszesítés

Mesolift - M
ezoterápia

Tartós smink tetoválás

Ipl - tartós szőrtelenítés

Lézeres bőrfiatalítás

Testszobrászat

Tapolca, Deák F. u. 9-11.Tapolca, Deák F. u. 9-11. Tel.: +36-30/318-1984Tel.: +36-30/318-1984

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Anti-Aging specialista,
mesterkozmetikus,

okleveles sminktetováló,
hyamatrix szakértő

Nyitva: H-P: 8-20, Szo: 8-12Nyitva: H-P: 8-20, Szo: 8-12

• Mezoterápia
Hyaluronsavas ráncfeltöltés tűvel, tű nélkül

• OxygeneO

• Rádiófrekvenciás bőrfeszesítés
• Sminktetoválás

a legújabb technikákkal
• Karaja Make Up

• Hyaluron pen
• 2-3-4-D selyempilla
• Pilla Lifting

4 az 1-ben bőrfeszesítő kezelés

Professzionális smink minden alkalomra
- Ajakdúsítás

TAPOLCA SZÍVÉBEN A LEGNAGYOBB
ARC ESZTÉTIKAI SZALONBAN
IGÉNYEI SZERINT SZÉPÜLHET
A LEGÚJABB SZÉPÉSZETI ELJÁRÁSOKKAL!
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