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

Mobil: 06-20/980-8059
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, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

ÜNNEPI NYITVATARTÁS!

03.15.
03.16.
03.17.

(péntek)
(szombat)
(vasárnap)

Kenyérgyári Kisbolt
Tapolca, Sümegi út 32.

Tejtermékek, pékáru, hentesáru, újság,
alapvető élelmiszerek, gyorsfagyasztott termékek,

vegyi áru, üdítők, gluténmentes termékek.

6 -16
5 -12
6 -12

00 00

00 00

00 00

ÚJ

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.)

MEGNYITOTTUNK!

MEGNYITOTTUNK!

MINŐSÉGELLENŐRZÉS-CSOMAGOLÁS
Veszprémbe keresünk új munkatársakat

minőségellenőrzési, csomagolási feladatokra:
Amit kínálunk:

Hosszú távú munkalehetőség
egyszerű feladatok, 3 műszak (hétfőtől-péntekig)

álló munkaállomások
családias munkakörnyezet

kezdő alapbér –
mozgó bér (2. hónaptól) –

Műszakpótlékok –

8 általános iskolai végzettség
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

191.000 Ft/hó
16.000 Ft/hó

du. 15%, éjszaka 30%
Cafeteria
Elvárás

ÚJABB ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

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

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

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

vagy keress fel minket személyesen:
manatwork@manatwork.hu

Veszprém, Ady. E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál

MEGNYITOTTUNK!

KÉZ-LÁBÁPOLÁS
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS

Első alkalommal
500 Ft kedvezmény minden

szolgáltatásunk árából!

Tapolca, Wesselényi u. 2/1.
Tel.: +36-30/895-5364

Nóra Nails Tapolca

Következő
lapzártánk:

március 13. 10 óra(szerda)
Újságunk következő száma

március 14-én (csütörtökön) jelenik meg!

ingyenes hetilap

20% kedvezmény a kupon felmutatójának az étlapon szereplő összes étel árából
május 1-ig!

20% kedvezmény a kupon felmutatójának az étlapon szereplő összes étel árából
május 1-ig!

MEGNYÍLT!
MEGNYÍLT! SZÉP kártyát,

bankkártyát,
Erzsébet utalványt

elfogadunk.

SZÉP kártyát,
bankkártyát,

Erzsébet utalványt
elfogadunk.

Nyitva:
Asztalfoglalás:

8311 Nemesvita, Törökpuszta, 84-es út
info@reparozicsarda.hu; • www.reparozicsarda.hu

hétfőtől vasárnapig 11.00-22.00
06-87/434-825

Nyitva:
Asztalfoglalás:

8311 Nemesvita, Törökpuszta, 84-es út
info@reparozicsarda.hu; • www.reparozicsarda.hu

hétfőtől vasárnapig 11.00-22.00
06-87/434-825

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

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

• 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

INGATLANT
szeretne eladni

és eddig nem sikerült?
Kérem, bízzon meg

minket, irodánk 30 éves
tapasztalattal rendelkezik.

Területünk
Balatonszepezd-
Balatonederics

közti szakasz, főleg
balatonparti települések.

Badacsony Tel.: 06-70/374-0080
www.badacsony.hu

Kft.

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

A
z 

ak
ci

ó 
20

19
. 0

3.
 3

1-
ig

 é
rv

én
ye

s.

Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!

Rendelje meg nyílászáróit
MOST TAVALYI ÁRON!

Akár már tavaszi
beszereléssel is!A
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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!

Kovács Ágnes GyöngyvérKovács Ágnes Gyöngyvér

Kérj időpontot
állapotfelmérésre!
Kérj időpontot
állapotfelmérésre!

Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialistaMester 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

20% kedvezmény nőnap alkalmából minden Bérletre!
HYAMÁTRIX Anti-Aging HYALURONPLASZTIKA injekció nélkül!

Ismerd meg a fájdalommentes bőrfiatalitás csúcsát!

A bőröd egyedi és különleges!
Válassz ennek megfelelően Arc és Test kezelést!

- Aromaterápiás Testkontúr Fáslizás!
- Karcsúsítás - Cellulit kezelés - Méregtelenítés - Feszesítés!
- Karcsúsítás minden eddigi kezeléshez képest

4-szeres hatékonysággal, ezúttal másképp!
EURÓPA FELTALÁLÓI NAGYDÍJJAL 2018!

ÚJ!

Boldog Nőnapot kívánunk!

A badacsonyi
Halászkert

Hotel &
Étterembe
szezonális munkára

reggeliztető, felszolgáló,
éjszakai recepciós, takarító
munkatársakat keresünk.

Diákok jelentkezését is várjuk!

Érd.: telefonon: 06-30/915-6024
vagy e-mailben:

direktorhalaszkert@t-online.hu

Érd.: telefonon: 06-30/915-6024
vagy e-mailben:

direktorhalaszkert@t-online.hu

A badacsonyi

szezonális munkára
pultos, felszolgáló
és konyhai kisegítő

munkatársakat
keresünk.

Nyugdíjasokat és
diákokat is szívesen fogadunk.

Szépkilátó
Borozóba

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
KERESÜNK

KERESÜNK
PARTNERCÉGÜNK RÉSZÉRE

NEMESVÁMOSI MULTINACIONÁLIS

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL

TAPOLCA
MEZŐSZENTGYÖRGY

VÁRPALOTA

+36 20 272 61 18

ÓRABÉR: br. 1000 Ft
+ Bónuszok: max. br. 45.000 Ft/hó
+ MODERN KLIMATIZÁLT HELY
� BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS
� FIZETÉSI ELŐLEG

SAJÁT NEVELÉSŰ fehér RÁNTANIVALÓ
CSIRKEkonyhakész

Tel.: 06-30/3349-651
Lesencetomaj, Kossuth u. 57.

Hatóságilag ellenőrzött!

700 Ft/kgMegrendelhető:
március 16., 19.,
21., 23., 26-ra

Megrendelhető:
március 16., 19.,
21., 23., 26-ra
Konyhakész tyúk: 1000 Ft/db

VICTORIA SPORTBOLT
• • • • • •• Tapolca, Petőfi utca 18. •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
OUTLET

Adidas Terrex CC Boat

csak
9.990 Ft

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

Egyen borjút
marha áron!
Egyen borjút
marha áron!
Comb, lábszár, lapocka, gulyáshús stb.Comb, lábszár, lapocka, gulyáshús stb.

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!

Lesencetomaj, Piroscser-major

06-30/9274-666BIOFUNA-KOMPOSZT

Tápanyagutánpótlás március végéig
még a tavalyi áron.

Gazdálkodók, kiskerttulajdonosok

figyelem!

(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

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON

HALLÓKÉSZÜLÉKEKHALLÓKÉSZÜLÉKEK
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATINGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ETUNE hallókészülék vásárlása esetén:

EGYET FIZET
KETTŐT KAP!

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

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

Hallásvizsgálatra bejelentkezés

telefonon: 06-30/7831-283
H-P: 9–16

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka.

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

A badacsonyi

és a
bővülő

csapatába keres
kollégát az alábbi

pozíciókba:

Hotel Bonvino
Kisfaludy-ház

Étterem

KERTÉSZ - UDVAROS
FELSZOLGÁLÓ

KONYHAI KISEGÍTŐ
Küldd el fényképes

önéletrajzodat
a karrier@hotelbonvino.hu

e-mail címre.

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

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

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

Hétfőtől szombatig:05.00 - 22.00
14.00 - 20.00Vasárnap:

Március 15-én NYITVA
14.00 - 20.00

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő

Bélyegző készítés
Akár 1 órán belül is.

kft.nyomda

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059 • knyomda@kolcseynyomda.hu

Tapolca, Batsányi u. 1.

Szeretettel várja vendégeit március 1-től
a Rozi Kávézó és Kézműves Bolt.

Szeretettel várja vendégeit március 1-től
a Rozi Kávézó és Kézműves Bolt.

Nyitva:

9 -19
minden nap

Népies, tájjellegû desszertekkel, hideg-meleg szendvicsekkel,
kávékülönlegességekkel, üdítõ-, illetve alkoholos italokkal

várunk minden kedves vendéget!



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

Hétfőtől szombatig:07.00 - 19.00
08.00 - 14.00Vasárnap:

Március 15-én NYITVA
08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

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

Szolgáltatásaink:
- helyszíni felmérés - tanácsadás

- szabás - varrás - komplett függönyözés

- szőnyegszegés - burkolás - házhoz szállítás

- szőnyegtisztítás 990 Ft/m
2

Ft/m890 2

Az akció 2019. március 30-ig érvényes az üzletben megjelölt termékekre.

Tavaszi anyagok óriási választékban!

KÉSZ SZŐNYEG AKCIÓ!!!
(DAFNE, CARDAMON, LORETTO, CARMEN)

60X110
80X150
120X170
160X230
200X290

11000.-

18500.-

29000.-

3990.-
5990.-
8990.-
14990.-
22900.-

Keresse a

weboldalon!profipadlo.hu

LAMINÁLT PADLÓ 2990.- 2590.-/m2

(4 SZÍNBEN) 4 oldalon V fugás 7/32

-10%

-10%

ÚJDONSÁG!

Szőnyegtisztítás
Ágyneműhuzatok
Minirolók

890.-/m2990.-/m2

0620/330-3991

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Gyulakeszi csendes utcájában
75 m2-es lakóterületű, jó álla-
potú családi ház 728 m2-es te-
lekkel eladó. Ir.ár: 17,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
panorámás, kb. 45 m2-es lakó-
területű, felújítandó hétvégi ház
kb. 30 m2-es boltíves pincével,
2800 m2-es területtel eladó.
Ir.ár: 2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Balatongyörök-Becehegyen jó
állapotú, jó megközelíthetőségű,
balatoni panorámás, szoba,
konyha, fürdőszoba, pince he-
lyiségekből álló hétvégi ház el-
adó. Ir.ár: 20,8 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
A Szent György-hegyen 3 fél-
szobás, fürdőszobás hétvégi
ház határozottan csendes er-
dőszéli környezetben eladó. Ir.ár:
12,9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1+2 félszobás, 66
m2-es lakóterületű felújított hő-
szigetelt ablakokkal rendelkező
4. emeleti erkélyes lakás el-
adó. Ir.ár: 14,5 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában 1 szoba,
fürdőszoba, WC, konyha helyi-
ségekből álló, közepes állapotú,
földszinti társasházi lakás saját
gázkazános fűtéssel eladó. Ir.ár:
8,4 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb talál-
ják meg ingatlanát. Keresek
Badacsony és körzetében há-
zat, nyaralót, mezőgazdasági
ingatlant, Tapolcán lakást 
külföldi vevőkörrel! www.
badacsonyingatlaniroda.hu 30
év tapasztalatával segítem.
Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgá-
latok, napelemes rendszerek
tervezése. EURA MÉRNÖKIRO-
DA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Diszelben 2000 m2-es építési
telek eladó. Ár: 4 mFt. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

Badacsonytomaj, Lábdi részén
2 szintes panorámás nyaraló
650 m2-es telken eladó. Tel.: 06-
70/366-1670_____________________________

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

Családi ház eladó! 90 m2 fel-
újított, melléképületekkel, nagy
megművelt területtel, sok gyü-
mölcsfával vállalkozásra is al-
kalmas, jelenleg működő gaz-
daság. Tel.: 06-30/630-3831_____________________________

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

Badacsonytomajon építési
telket keresek Badacsonyra
vagy Balatonra panorámásat
ügyfeleimnek. Tel.: 06-30/
9477-270_____________________________

Lesencetomajon magasföld-
szinti, tetőtér beépítésű családi
ház, 3300 nöl telekkel sürgősen
eladó. Tel.: 06-70/354-4408,
06-30/9978-616

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipari
fémvágó 350mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kug-
lihasító hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcs- és ág-
darálók , villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini
gáz-oxigénhegesztő, JLO- Solo -
Oleo Mac -Echo  háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
Stihl  fűrész, fűkasza, bozótirtó,
lombszívó-fúvó gépek, benzinm
otoros és elektromos sövényvá-
gók,  Kärcher-Euroclean-Wap hi-
deg- és melegvizes  profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és
elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, akkutöltők
6-12-24 V-os normál és bikázós,
16 funkciós faipari barkácsgép,
Stihl -Makita elektromos újszerű
láncfűrészek, keringető szivattyú
fűtéshez, kéthengeres új komp-
resszorok,  Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga
tisztító gép,  asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, Ryobi ács-
gyalu, páraelszívó gép nedves he-
lyiségekhez elázott falakhoz 220V,
hómarók, benzinmotoros önjáró
lombszívó  75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros  új,  elektromos
lombszívó-fúvó,  Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűrészek,
láncfűrészlánc élező, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú újsze-
rű, benzinmotoros és elektro-
mos  gyepszellőztetők, Makita ak-
kus gérvágó 24V-os, Wacker
benzinmotoros aszfalt-betonvágó
(vizes), diesel hőlégbefúvó 15-25
KW, szeg- és kapocsbelövő 5-15
cm levegős, szárított paprika da-
ráló, kézi parkettázó fűrész 220V-
os új,  karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fűrész
220V, faeszterga 1000 mm, 2  ké-
ses vágópult fűnyírótraktorhoz,
masszázsmatrac,  Yamaha Mint
újszerű robogó  eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

2 ajtós ruhás szekrény, kis-
szekrény, polcok, író- és számí-
tógép asztal, kanapék, palackos
gázkályha (palack nélkül), 2 me-
dencés saválló mosogató el-
adók. Érd.: 016-30/503-5398_____________________________

Eladó egy szőlőprés, szőlőda-
ráló, 4 db fotel, írógép, női ke-
rékpár, 30 wattos erősítő hang-
szórókkal. Érd. este 6 után: 06-
20/560-7122_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és
felültöltős automata mosógép,
mikró, Bosch és AEG porszívó
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Barum 185x65xR14 86T 4 db
nyári gumi eladó. Ár megegye-
zés szerint. T.: 06-30/496-9221_____________________________

Alma eladó Tapolcán a Halápi út
25-ben 199 Ft/kg. Ui.: burgonya
10 kg-os kiszerelésben 2.400 Ft.
Tel.: 06-20/413-5419_____________________________

Kati kertje Balatonedericsen
idén is várja márciustól a ker-
tészkedni vágyókat extra nagy
virágzó magnóliafákkal, évelő
dísznövényekkel, stb. Jó időben
minden nap 9-17 nyitva. Tel.: 06-
70/227-8931_____________________________

Eladó 1 db 100 l, 1 db 200 l-es
műanyag boros hordó (a hordók
gyáriak), Tapolca Tányérok
egyedi kollekció, 250 db báta-
szék, 4 kapcsos új cserép,
Arany J. Kapcsoskönyv, Bat-
sányi Poétamunkái, motoros
permetező, akkutöltős villany
hegesztő, duplafalú műanyag
csónak evezőkkel. Tel.: 06-
70/331-2305_____________________________

Kecskék eladók, friss fejős, el-
lett, vemhes és vágós. Ár: élő
súlyban 100 Ft/kg. Tel.: 06-
30/317-2348

TŰZIFA )

Tapolcán 120+70 m2 lakóte-
rületű, az erkélyről a hegyekre
panorámás 5 szobás, 2 fürdő-
szobás, 2 konyhás családi ház
nagy pincével, garázzsal, mű-
hellyel, új fa nyílászárókkal és új
tetővel eladó. Ir.ár: 29,5 mFt Tel.:
06-30/282-4146_____________________________

Eladó Tapolcán belvároshoz Tó-
parthoz pár percre egy kis udvari
házrész + gazdasági épület,
kulturált környezet, jó infrast-
ruktúra. Azonnal költözhető. Tel.:
06-20/424-9248_____________________________

Családi ház eladó Sáskán. 1965-
ben épült, 2 szobás, fürdőszo-
bás, melléképületekkel, nagy
telekkel. Ir.ár: 9 Ft. Tel.: 06-
20/594-5436_____________________________

Ábrahámhegyen balatoni örök
körpanorámás 2420 m2 zártkerti
ingatlan kétszintes, jó állapotú
épülettel, teljes berendezéssel
eladó. Kiválóan alkalmas nya-
raltatásra! Ir.ár: 29 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Eladó Halápi-hegyen jól termő
piros kordonos szőlő 1200 m2-
en. Ir.ár: 250.000 Ft. Ui.: pince,
présház 950 m2-en. Ir.ár:
950.000 Ft. Tel.: 06-70/2222-653_____________________________

Keszthelyen nyugodt, csendes
utcában eladó egy 933 m2 bel-
területi, összközműves telek,
rajta 100 m2 erősen felújítandó
házzal. Ir.ár: 22,9 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Keresek Tapolcán és környékén
kisebb családi házat 10 millió fo-
rintig. Ajánlatokat a 06-30/529-
2993 vagy a 06-30/647-8424
számokon várom._____________________________

Lesencefaluban 3 szobás lakás
98 m2 alapterületen, konyha,
ebédlő, fürdőszoba, WC külön,
nagy terasszal, alatta pince.
Padlástér beépíthető. 1220 m2
gyümölcsös és piros szőlő. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/452-5830_____________________________

Zalahaláp-hegy zártkerti részén
szántó, erdőművelés, pincével,
víz rákötési lehetőséggel eladó.
Tel.: 06-20/362-0066_____________________________

Tapolcán 5200 m2 belterületi in-
gatlan a Sümegi úton a sport-
pályával szemben eladó. Gáz, víz
a telken, villany 50 m-re. Érd.:
06-30/631-4335_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Lakásokat,
családi házakat, nyaralókat, pin-
céket, építési telkeket, mező-
gazdasági területeket. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Taliándörögdön 1300 m2-es
belterületi építési telek eladó.
közművek közvetlen az utca-
fronton ill. mellette. Ár: 1,79
mFt! Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
eladó egy 94 m2-es,  4 szobás,
kétszintes, összkomfortos, jó
állapotú sorházi családi ház. Ár:
23,9 mFt. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 bel-
területi építési telek eladó csen-
des, nyugodt helyen ,gyönyörű
panorámával a Káli-medencére.
25 % beépítési lehetőséggel. Ár:
5,99 mFt! T.: +36-70/376-7820  _____________________________

Gyulakesziben bejáratott jó ál-
lapotú, működő vendéglátó egy-
ség eladó. 2.630 m2 belterüle-
ti telken 190 m2-es felújított
épület, teljes közművel és egy
160 m2-es, felújításra szoruló
épülettel, bővítési lehetőség-
gel. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon, 100 m2-es,
felújításra szoruló,  cseréptetős
családi ház, külön nyári kony-
hával, 200 m2 Jó állapotú gaz-
dasági épületekkel, klasszikus
nádfedeles pajtával,  2.240 m2
belterületi  telken, teljes köz-
művel eladó. Ár: 10,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen 1000 m2-
es telken, 2 szinten 160 nm-es
családi ház, gázfűtéssel, 3 ga-
rázzsal eladó. Ár: 19,9 mFt.
Érd.: 06-70/4545-176

Eladná ingatlanát? Mi gyorsan,
a legjobb áron értékesítjük. Hív-
jon bennünket, 2 napon belül
házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Sümegprágán 1000 m2-es tel-
ken 1 szobás régi parasztház,
konyhával, fürdőszobával, kály-
hafűtéssel eladó. Víz, villany,
csatorna van, gáz az ingatlan
előtt. Ár: 4,9 mFt. Érd.: 06-
70/4545-176

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, er-
kélyes, 54 m2, nagy konyha-ét-
kezős, felújítandó lakás akciós
áron eladó! /külön nyíló szobák,
külön fürdő, külön toalett/ FIX
ÁR: 10,2 mFt. Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________
Tapolcán buszmegálló környé-
kén lakást keresek. Tel.: 06-
30/9477-270_____________________________

Tapolcán belváros közeli első
emeleti, 64 m2, felújítandó lakás
eladó. Kiváló befektetés irodá-
nak, rendelőnek! Frekventált
hely! Ár: 12,5 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán, Alkotmány utcában
téglaépítésű, 2 szobás, erkélyes,
II. emeleti, 53 m2-es lakás el-
adó. Tel.: 06-30/255-1603_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es
lakás a Kazinczy téren. Felújított,
szigetelt, beépített új konyhával,
nagy erkéllyel. Érd.: 06-70/524-
5076_____________________________
Tapolcán a 17-es Y-ban tulaj-
donostól eladó 2+2 félszobás,
84 m2-es, jó állapotú lakás. Ár:
19,9 mFt. Tel.: 06-70/9457-495_____________________________

Eladó Tapolcán az Ady E. utcá-
ban 1,5 szobás, 52 m2-es, IV.
emeleti, erkélyes téglalakás.
Ir.ár: 11,8 mFt. Érd.: 06-70/627-
7228_____________________________
Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. eme-
letén 74 m2-es, 3 szoba+nap-
palis, egyedi gázfűtéses, erké-
lyes lakás eladó. Az épület 2 éve
teljes felújításon esett át: külső
szigetelés ill, új, hőszigetelt mű-
anyag nyílászárók redőnyökkel,
szúnyoghálóval. Ár: 16,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

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

Tapolcán a centrumban eladó
egy 128 m2-es, kétszintes, ki-
váló állapotú 3 szoba + nap-
palis, igényesen kialakított, 2 für-
dőszobás, egyedi gázfűtéses, klí-
más lakás, beépített konyhával.
Tel.: +36-70/3767-820_____________________________

Tapolcán a Kazinczy téren eladó
egy 57 m2-es, 2 szobás, teljesen
felújított, kiváló állapotú lakás.
Klíma, beépített új konyhabútor,
saját, zárt elő terasz, nagy, pa-
norámás erkély! Ár: 14,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán, Egry utcában, szige-
telt házban, erkélyes 1+2 fél-
szobás 4. emeleti lakás eladó.
Ár: 14,9 mFt. Érd.: 06-70/4545-
176

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

Pedagógus pár Tapolca és kör-
nyékén kiadó házat, nyaralót
keres hosszútávra, melyet ké-
sőbb megvásárolna. Tel.: 06-
70/641-7899_____________________________

Kiadó 5 szobás lakás áprilistól
– októberig Badacsonytoma-
jon. Tel.: 06-30/562-1008_____________________________

Dolgozóknak szálláslehetőség
Badacsonyban. Tel.: 06-
30/9336-566_____________________________

Március 15-től 70 m2-es házi-
kó Tapolcához közel, nyugodt
környezetben kiadó, akár hosz-
szútávra is. Tel.: 06-70/590-
0542

LAKÁS AC1Bdg
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Albérlet kiadó Tapolcán a Bat-
sányi utcában, teljesen felújított,
2 szobás, bútorozatlan, max. 2
főnek, nem dohányzó, jövede-
lemigazolást és 3 havi kauciót
kérünk. 70 ezer Ft/hó. Tel.: 06-
70/570-5638_____________________________

Tapolcán családi ház albérletbe
kiadó. Tel.: 06-70/327-0562

Révfülöp központjában 27 m2-
es üzlethelyiség hosszútávra ki-
adó (Füredi, u. 4.), jó parkolási
lehetőséggel. Tel.: 06-30/9577-
427_____________________________
Balatonedericsi strandon be-
járatott, jó forgalmú büfé teljes
berendezéssel eladó: Ár: 7,5
mFt. Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Badacsony központjában a dísz-
téren 60 m2 területű üzlethelyi-
ség kiadó. Érd.: 06-20/344-9797

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

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Kiszállási díj nél-
kül, garanciával! A hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-20/
9844-667_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánlat.
T.: 06-30/975-8484_____________________________

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

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

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

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

_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST,
parkettázást, szõnyegezést, pad-
lószőnyegezést, hajópadlózást,
lambériázást, linóleum fekte-
tést vállalok Tapolcán és kör-
nyékén. T.: 06-30/972-1622
Bors Tamás_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

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

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel. 06-
20/236-5361_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mé-
rőhely kivitelezése. Tel.: 06-
20/348-2726_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás. Tetőtér beépítése, gipsz-
kartonozás. Kiülők készítése. T.:
06-70/344-7787_____________________________

Pincék, gazdasági épületek épí-
tése, felújítása, támfalak, kerí-
tések, kocsi beállók, térburko-
latok építését vállalja építőipa-
ri Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Gyalulást, méretre vágást,
párkányok, lépcsõlapok, sze-
gélylécek gyártását vállaljuk.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyula-
keszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás opti-
malizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia.
Energetikai, mûszaki-biztonsági
tanácsadás, gáz-ipari mûszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659

Szobafestés mázolás, tapétá-
zás, homlokzatfestés – szigete-
lés, színezés, álmennyezetek
készítése, gipszkartonozás,
gipszkarton válaszfal építése,
lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarí-
tással is. Korrekt, tiszta, minő-
ségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Kertépítő. Automata öntöző-
rendszerek tervezését, kivite-
lezését vállalom. Hívjon biza-
lommal. Kozák Zoltán Tel.: 06-
20/509-1240_____________________________

Rovar – rágcsálóirtás, nádtető
lángmentesítése, favédelem.
Tel.: 06-30/2270-717_____________________________

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garanci-
ális beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás 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_____________________________

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

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggre-
gátort, beton vibrot, földfúrót,
bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, beton-
keverõt, kõroppantót, gyepla-
zítót, 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, met-
széstől – szüretig minden, ami
szőlő. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbe-
tételét, veszélyes fák kivágását,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Homlokzatállvány bérbeadás,
kölcsönzés! Nikecell vágógép
bérbeadása! T.: 06-30/472-7744_____________________________

Fűnyírást, füvesítést, kertfenn-
tartást, növények ültetését, met-
szést, elhanyagolt telkek rend-
betételét, veszélyes fa kivágást
vállaljuk. Tel.: 06-30/462-1008_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat
vállalunk! Uitt: cserépkályhák,
kandallók építése, átrakása.
Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Tapol-
cán, Keszthelyen és vonzás-
körzetükben. Hívásra, házhoz
megyek. Tel.: 06-30/467-4279

Háztartási gépek márkaszer-
vize! Garanciális és készpén-
zes javítás, klímatelepítés,
szerviz. Új gépek kiszállítása,
beüzemelése Tapolca 5.000
Ft-tól. Szabó Gábor háztartá-
si gépszerelő. T.: 06-20/511-
8003, 06-87/411-965_____________________________

Vállalunk! Gyümölcsfa, szőlő-
metszést, permetezést, fűka-
szálást, fűnyírást és bozótir-
tást! Családi ház, nyaralók, ker-
ti munkáit és takarítását is vál-
laljuk! Kerti munkák telefonon:
06-30/8548-119, takarítás: 06-
20/4024-719_____________________________

Kölcsönző a-z.-ig Autótól-Zár.-
ig H-P 08-16 óráig. 8300 Tapol-
ca, Kinizsi Pál u. 19. Tel.: +36-
30/947-2862_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi
földmunkát, tuskózást vállalok
kombi rakodógéppel, ugyanitt fü-
vesítéshez feketeföld és érett
marhatrágya megrendelhető,
akár gépi szórással is. Tel.: 06-
20/9325-025_____________________________

Kíncső apartman Angyalház
szálláshely. 8300 Tapolca, Kini-
zsi Pál u. 19. Foglalás tel.: +36-
30/947-2862_____________________________

Építene vagy felújítana? Új és
régi épületek kivitelezését, szer-
kezeti munkálatait vállaljuk. Par-
di & Pardi. Tel.: 06-20/994-5533_____________________________

Autómentés,terepjárós teher
TAXI 0-24-ig. Tel.: +36-30/947-
2862_____________________________
Takarítást vállalunk több éves
gyakorlattal-, referenciával-, 5
fős takarító személyzettel. Érd.:
06-70/639-6298-as és a 06-
70/639-8461-es telefonszámon,
vagy a tutifixagro@gmail.com
email címen!_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

_____________________________

2005-ös Citroën Xsara 1.6 ben-
zines kombi reális áron eladó.
Tel.: 06-30/471-2469

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

REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, vi-
aszok forgalmazása. Kapható
ápolókészlet fa ablakokhoz, be-
járati ajtókhoz. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS
FATELEP Tel.: 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB la-
pok, rétegelt lemezek, gyalult
deszkák, szegélylécek, stáflik,
kerítésdeszkák, műszárított fű-
részáruk folyamatosan kapha-
tók. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATE-
LEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri
nyílászárók, ablakpárkányok, re-
dőnyök, szúnyoghálók, nagyon
kedvező áron. VEMI-2003 Kft.
Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTA-
LOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Simson motorokat vásárolnék
minden típust működő képtelent
is, alkatrészeket és egyéb régi
motorokat. Tel.: 06-30/3333-978

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

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

Lebontásra és elszállításra el-
adó kőbástya kb. 25 m3 ba-
zaltkő. Kisapáti, Petőfi u. 3. Tel.:
06-30/674-5206_____________________________

Könyvgyűjtő tanár 1945 előtti
könyveket, fotókat, képeslapo-
kat, emléktárgyakat vásárol.
Tel.: 06-20/218-1701_____________________________

Eladó: cserépkályha 8x2,5x2,
vajszínű, lábánál 50.000 FT,
gyűjtőknek eladó működő le-
mezlejátszó 30.000 Ft, Csehszlo-
vák 1958 szupraphon, kombinált
szekrény dió ruhás 35.000, vit-
rines 65.000 együtt vagy külön,
rádióasztal, sötét üveges résszel
10.000 Ft. Tel.: 06-30/768-4277_____________________________

50 m3 bazaltkő eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.:06-20/243-
5344_____________________________
Eladó konyhabútor mosogató-
tálcával, csapteleppel, elöltöltős
mosógép, színes TV, fagyasz-
tószekrény 6 fiókos, íróasztal,
üvegajtós kis szekrény, dara-
bonként 10.000 Ft. Tel.: 06-
30/630-3831_____________________________

Bárányok eladók élve vagy
konyhakészen, húsvéti bárány-
nak ideális. T.: 06-30/330-5298_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra)
benzinmotoros kétkezes véső-
kalapács, ELU kézi téglavágó fű-
rész  45 cm-es  220 V-os, Maki-
ta akkus ütvecsavarozó, hordoz-
ható ipari  ventillátor 220 V, ben-
zin és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztáló
gép, benzinmotoros tologatós és
önjárós profi fűnyírók, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók, elekt-
romos és benzinmotoros fűsze-
gély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi fú-
rógép, menetorsós kuglihasító
gép 6T  220V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, gérvágók
210-305 mm átmérő,  elektromos
csónakmotor, 5,5 mm-es lég-
puska új, CO patronos légpuska
4,5-5,5 mm-es, oxigénpalackok,
új  McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50 cm3-
es újszerű,   kerti összecsukható
ruhaszárító eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
resszor 5L,  akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű
nyíró, billenővályús hintafűré-
szek, Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A, MOM
műszerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220 V,
Gardena elektromos kapálógép,
precíziós szalagfűrész új 220V át-
mérő 250mm, terménydaráló
rostákkal 220V-os, benzinmoto-
ros sterimó, Wacker-Honda dön-
gölőbékák 50-100 kg-os, kombi-
nált gyalugépek 205-260  mm-es
új, egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-
160 A  Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek és
sövényvágók,  kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kisméretű
újszerű kapálógépek, ipari szalá-
mi szeletelő gép, kemping ke-
rékpárok, új profi elektromos ro-
bogó   eladó. Hibás vagy hasz-
nálaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Takarmány árpa, búza vala-
mint széna, szalma és lucerna
bálák eladók! Tel: 06-30/900-27-
11 _____________________________

Eladó minőségi olaszrizling szár-
mazási bizonyítvánnyal. Tel.:
06-30/2841-027_____________________________

Honda kapálógép 4,5 LE-s, ke-
veset használt eladó. Érd.: +36-
30/40-28-752

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi mel-
léktermék (parketta és szél-
deszka) méretre vágva, kony-
hakészen kiszállítva eladó. T.: 06-
30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő szél-
deszka léces és széles szállítás.
T.: 06-20/9469-678_____________________________

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

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és
-karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791.

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére, Lesencetomajra, Szigli-
getre, Taliándörögdre, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Tapolcán a Hotel Gabriella es Ví-
zimalom Étterem éves állásra, ki-
emelt bérezéssel szakácsot ke-
res. Érd.: 06-30/9468-452_____________________________

Kőművest és segédmunkást
éves állásra, bejelentett munka-
helyre felveszek. Bér megegye-
zés szerint. Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

Badacsonyi étterembe kere-
sünk, szakács és konyhai kisegítő
kollégákat. Éves és szezonális
munkára is.  Jelentkezni a 06-
30/997-9359-es  telefonszámon,
vagy fényképes  önéletrajzzal
az info@storbanetterem.hu e-
mail címen lehetséges._____________________________

Villanyszerelő végzettséggel,
munkájára igényes, megbízha-
tó, önállóan is dolgozni tudó
munkatársat keresek. További
információ a 06-30/520-1337-es
telefonszámon valamint egy
személyes megbeszélés alkal-
mával kapható._____________________________

Lesenceistvándi telephellyel
kőművest és segédmunkást ke-
resek. Bérezés kőműves 17.000
Ft/nap, segédmunkás 13.000
Ft/nap. Tel.: 06-30/446-9345_____________________________

A monoszlói Liszkay Borkúria ke-
resi már meglévő, jó csapatának
új tagjait: konyhai kisegítőt, szo-
baasszonyt, felszolgálót, ker-
tészt és önállóan dolgozni tudó
szakácsot. Megfelelő együtt-
működés esetén éves állást biz-
tosítunk. Versenyképes fizetés,
Minőségi hozzáállást ajánlunk és
várunk el. www.liszkay.com, 
iroda@liszkay.com, 70/77-57-582_____________________________

Kertépítéshez férfi kollégát ke-
resünk  versenyképes bérezés-
sel. Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

Gépkocsival és mobillal ren-
delkező tapolcai, középkorú vagy
kisnyugdíjas segítőt keresek
heti 5x4 órában. Tel.: 06-87/412-
556, 06-30/494-9074_____________________________

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

Hegymagasi pincészet szőlő és
terepgondozási munkálatok el-
végzésére keres munkavállalókat.
Bejelentés alkalmi vagy éves
munkavállalással. Továbbá ker-
tészeti munkák elvégzésre gya-
korlott, önálló munkavégzésre
alkalmas traktorost keresünk!
Feladatok: kertészeti munkák,
gépkezelés, szerelés, karbantar-
tás Elvárások: B kat. jogosít-
vány, mezőgazdasági gépkezelői
jogosítvány, megbízható, precíz
felelősségteljes munkavégzés.
Amit kínálunk: hosszú távú mun-
kalehetőség, versenyképes fize-
tés  Érd.: 06-20/249-77-07, vagy
kperger@gilvesy.hu e-mail címen.

ÁLLÁS -,

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.
kőművest és segédmunkást ke-
res. 4-5 fős brigádok és pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. El-
várások: szakképzettség, önálló
munkavégzés, józan életvitel.
Amit kínálunk: hosszú távú sta-
bil munkahely, versenyképes jö-
vedelem, munkaruha. Jelentke-
zés: H-P: 7-17-ig Tel.:  +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Badacsonyi büfébe főzni jól
tudó munkatársat keresünk.
Tel.: 06-30/9336-566_____________________________

Tapolcán a Caramell Kávézóba
fagylaltárust felveszünk. Érd.: a
helyszínen vagy a 06-30/9592-
106_____________________________
Gyakorlattal rendelkező főző-
asszonyt, szakácsot felveszünk
Balaton-parti vendéglőbe. Ta-
polcáról és környékéről a bejá-
rás biztosított. Tel.: 06-30/350-
8480_____________________________
Felszolgálót egész éves mun-
kalehetőséggel felveszünk. Kez-
dők jelentkezését is várjuk. Érd.:
LaPergola Pizzéria, Tapolca, Ár-
pád u. 1. Tel.: 06-30/9275-766 _____________________________

Pizzasütőt rugalmas munka-
idő beosztással és éves foglal-
koztatással keresünk. Tel.: Ta-
polca, LaPergola Pizzéria, Árpád
u. 1. Tel.: 06-30/9275-766_____________________________

Locomotív Sörözőbe éves ál-
lásra pultost felveszek. Tel.: 06-
20/9240-982_____________________________

Badacsonyi munkahelyre ke-
resek áprilistól október közepé-
ig ügyes, németül beszélő pul-
tosokat valamint konyhai mun-
kára munkatársakat: szakács,
konyhalány, konyhai kisegítő
pozícióban. Rendes munka, ren-
des fizetés. Szállás megoldható.
Érd.: csak 14 órától 06-30/223-
6809_____________________________
Kvarc-Ásvány Kft. ábrahám-
hegyi üzemébe két fő munka-
vállalót keres, fizikai munkára.
Bejárás biztosított. Jelentke-
zés: 06-87/471-085 vagy a 06-
87/571-091 számon_____________________________

Az Eldorado Étterem és Kemping
Badacsonylábdihegyen felvételt
hirdet az alábbi munkakörök be-
töltésére: karbantartó, kertész,
felszolgáló, nyári diákmunkára
idegen nyelvet beszélő recepci-
ós. Érdeklődni: 06-30/9468-452
vagy mezzoltan@hotmail.com_____________________________

Húsipari csomagoló munkára
keresünk női, férfi munkaerőt! 2
műszak, 8 órás munkarend, ru-
házat-, szállítás- és napi egy ét-
kezés biztosított! Fizetés: dél-
előttös műszak 800 Ft/óra, dél-
utános: 900 Ft/óra, túlóra: 1000
Ft/óra. Ugyanitt keresünk gép-
beállító- és betanított műsze-
rész munkára dolgozókat kie-
melt bérezéssel! Érdeklődni a
06-70/639-8461, 06-70/639-
6298-as telefonszámon vagy a
tutifixagro@gmail.com email cí-
men!_____________________________
Légtechnikai csatornákat gyár-
tó férfi munkatársakat kere-
sünk egy műszakban Tapolcára,
azonnali kezdéssel. Önéletrajzát
küldje a B.Tamas@kgbair.hu
címre._____________________________

Lovagolni tudó kisegítőt fel-
veszünk a nemesvitai Wes-
tern Parkba. Bér: nettó 250.000
Ft. Keresünk még főzni tudó
konyhai kisegítőt, valamint pul-
tos felszolgálót. Tel.: 06-
70/517-4554_____________________________

Takarítás magánháznál, heti
1x, bevállalós, szabadfelfogású,
ráérő, független személyt kere-
sünk. SMS-ben bemutatkozás,
idegenforgalomban házvezetés
lehetséges. Tel.: 06-20/921-
0747_____________________________
LC Logistic Kft. irodai munka-
társat keres. Főbb feladatok:
fuvarszervezés, kapcsolattartás
a meglévő és leendő partne-
rekkel. Angol és/vagy német
nyelvtudás, B kategóriás jogo-
sítvány feltétel. Tel.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224

Káptalantóti Kemencésház női,
férfi munkatársakat keres hét-
végi vagy állandó munkára. Süt-
ni-főzni tudók előnyben. Érd.: 06-
70/252-3034_____________________________

Tapolcai Casa Nostra étterem-
be felszolgálót és szakácsot
vagy főzni szerető kollégát ke-
resünk éves vagy idény jellegű
munkára. Jelentkezni önélet-
rajzzal az étteremben vagy a 
puravito.kft@gmail.com címen._____________________________

Nyirádi munkahelyre keresünk
szerelési és lakatos munkára ta-
pasztalt kollégát. Tel.: 06-
30/5952-006_____________________________

Badacsonyba pultost keresünk.
Ugyanitt hétvégekre (szombat,
vasárnap) beugrós pultost, kony-
hai kisegítő munkatársat kere-
sünk! Szükség esetén betaní-
tunk! Érd.: 06-30/7144-287_____________________________

Pannon Sütő Kft. tapolcai üze-
mébe sütőipari betanított-, és
sütőipari szakmunkás kollégát,
valamint betanított munkásokat
keresünk! Jelentkezni lehet, hét-
főtől péntekig, 8-16 óráig a 06-
20/347-4687-es telefonszámon._____________________________

Pannon Sütő Kft. tapolcai üze-
mébe „C” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező gépkocsi-
vezetőt keresünk, belföldi áru-
fuvarozásra. Munkavégzés  hét-
főtől péntekig.  Jelentkezni lehet,
hétfőtől péntekig, 8 – 16 óráig
a 20/347-4687-es telefonszá-
mon._____________________________
Álláslehetőség! Badacsonyi
munkahelyre újonnan nyíló bo-
rozónkba keresünk megbízható,
jó kommunikációkészséggel ren-
delkező, talpraesett, felelős-
ségteljes fiatalembert borárusí-
tó pultos munkakörbe. Érd.: 06-
30/357-77-88-as telefonon le-
hetséges._____________________________

Szigligeti Alkotóház női mun-
katársat keres felszolgáló illetve
szobaasszony munkakörbe. Ér-
deklődni a 06-20/236-5692 te-
lefonszámon lehet. Önéletrajzot
a szigliget@alkotomuveszet.hu
címre várjuk._____________________________

Badacsonyi vendéglátóegy-
ségbe keresünk alkalmazottat
pultos, konyhai kisegítő, főző-
asszony, lángos-/palacsintasü-
tő, asztalleszedő, takarító mun-
kakörbe magas kereseti lehe-
tőséggel. Munkakörtől és telje-
sítménytől függően 800-1300
Ft/órás kézhez kapott fizetéssel.
Kezdés április 10-től, szezonális
munka. Diákok, pályakezdők,
nyugdíjasok jelentkezését is
szeretettel várjuk! Érdeklődni:
06-30/414-34-77-es telefon-
számon lehetséges._____________________________

Tapolcai munkahelyre szak-
képzett szakácsot, konyhai ki-
segítőt keresünk éves állásra,
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
70/779-1014_____________________________

Szent György-hegyi pincészet
keres traktoros-szőlőmunkást
éves állásra. Tel.: +36-30/226-
8412_____________________________
Kőműves vagy segédmunkás
kollégát keres tapolcai székhellyel
rendelkező vállalkozás. Kőműves
ismeret, gyakorlat, józan életvitel
elvárás. Előny B kategóriás jo-
gosítvány. Éves, bejelentett állás,
munkába járás támogatása, net-
tó 1.500 Ft/óra munkabér. Érd.:
+36-20/421-5079

Badacsonylábdi Kertvendéglő
minden pénteken haspárti est 18
órától, március 9-én szombaton
nőnapi buli 19 órától. Lepje
meg párját, barátnőjét, szere-
tőjét egy fergeteges nőnapi bu-
lival. Asztalfoglalás: 06-30/243-
2329

Használtruha üzlet tél végi ak-
ció! Ruhák 400 Ft/db áron, ka-
bátok 1000 Ft/db, a készlet ere-
jéig. Tapolca, Semmelweis u. 8.
Tel.: 06-20/474-0560

PROGRAM

KÖZLEMÉNY

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734_____________________________

Tapolcai Városi Piac és Vásár-
csarnok március 15-én pénteken
is nyitva tart 6-12 óráig. _____________________________

Modori Zoltán (Mekenye) el-
hunyt, temetése 2019. 03. 13-
án 10.00-kor Tapolcán, a régi te-
metőben lesz.

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tan-
folyamok! Beiratkozás: március
11. hétfő 15 óra, Tapolca, Glá-
zer S. u. 5. Állami támogatás B.
kat.: 25.000 Ft. Tel.: 06-87/322-
436, 06-30/3136-427 Nytsz.:
19-0073-05 (VSM.E. 72,41 %,
VSM.F. 64,29 %, ÁKÓ: -, ÁKK:
189.100 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

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

Angol oktatás – nyelvvizsgára
felkészítés is – és fordítás. Német
fordítás és korrepetálás. Több
mint 10 éves szakmai tapaszta-
lattal. Tel.: +36-20/513-6989

OKTATÁS

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyam indul. Beiratkozás:
március 12. kedd 17.00, Tapol-
ca, Kazinczy Általános Iskola,
116-os terem. „B” kategória
akár 25.000 Ft állami támoga-
tással. vargajogsi. hu Tel.: 06-
20/9501-067 (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
%)

Hölgyet keresek szabadidő-
höz. Coachot is kölcsönös se-
gítség jegyében. Tel.: 06-20/
573-5890_____________________________

Kirándulásokhoz, kulturális
programokhoz keres hasonló
társat ötvenes, intelligens, vi-
dám hölgy. Tel.: 06-70/365-
4658_____________________________
Élettársat keresek 64-70 éves
hölgy személyében. Elvárások:
max. 165 cm magas, max. 70
kg súly. Legyen házias, ápolt, ne
dohányozzon, egyedülálló, rend-
szerető. Kaphat kertes házban,
egyedül élő, jó nyugdíjjal ren-
delkező férfit. Tel.: 06-30/296-
1816

TÁRSKERESÉS

Következő lapzárta:
2019. március 13.

szerda 10 óra
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18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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Hétfőtől szombatig:07.00 - 19.00
08.00 - 14.00Vasárnap:

Március 15-én NYITVA
08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

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

Szolgáltatásaink:
- helyszíni felmérés - tanácsadás

- szabás - varrás - komplett függönyözés

- szőnyegszegés - burkolás - házhoz szállítás

- szőnyegtisztítás 990 Ft/m
2

Ft/m890 2

Az akció 2019. március 30-ig érvényes az üzletben megjelölt termékekre.

Tavaszi anyagok óriási választékban!

KÉSZ SZŐNYEG AKCIÓ!!!
(DAFNE, CARDAMON, LORETTO, CARMEN)

60X110
80X150
120X170
160X230
200X290

11000.-

18500.-

29000.-

3990.-
5990.-
8990.-
14990.-
22900.-

Keresse a

weboldalon!profipadlo.hu

LAMINÁLT PADLÓ 2990.- 2590.-/m2

(4 SZÍNBEN) 4 oldalon V fugás 7/32

-10%

-10%

ÚJDONSÁG!

Szőnyegtisztítás
Ágyneműhuzatok
Minirolók

890.-/m2990.-/m2

0620/330-3991

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Gyulakeszi csendes utcájában
75 m2-es lakóterületű, jó álla-
potú családi ház 728 m2-es te-
lekkel eladó. Ir.ár: 17,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti részén
panorámás, kb. 45 m2-es lakó-
területű, felújítandó hétvégi ház
kb. 30 m2-es boltíves pincével,
2800 m2-es területtel eladó.
Ir.ár: 2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Balatongyörök-Becehegyen jó
állapotú, jó megközelíthetőségű,
balatoni panorámás, szoba,
konyha, fürdőszoba, pince he-
lyiségekből álló hétvégi ház el-
adó. Ir.ár: 20,8 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
A Szent György-hegyen 3 fél-
szobás, fürdőszobás hétvégi
ház határozottan csendes er-
dőszéli környezetben eladó. Ir.ár:
12,9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1+2 félszobás, 66
m2-es lakóterületű felújított hő-
szigetelt ablakokkal rendelkező
4. emeleti erkélyes lakás el-
adó. Ir.ár: 14,5 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjában 1 szoba,
fürdőszoba, WC, konyha helyi-
ségekből álló, közepes állapotú,
földszinti társasházi lakás saját
gázkazános fűtéssel eladó. Ir.ár:
8,4 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Pos-
taudvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitva tartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési ju-
talékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb talál-
ják meg ingatlanát. Keresek
Badacsony és körzetében há-
zat, nyaralót, mezőgazdasági
ingatlant, Tapolcán lakást 
külföldi vevőkörrel! www.
badacsonyingatlaniroda.hu 30
év tapasztalatával segítem.
Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizsgá-
latok, napelemes rendszerek
tervezése. EURA MÉRNÖKIRO-
DA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Diszelben 2000 m2-es építési
telek eladó. Ár: 4 mFt. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

Badacsonytomaj, Lábdi részén
2 szintes panorámás nyaraló
650 m2-es telken eladó. Tel.: 06-
70/366-1670_____________________________

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

Családi ház eladó! 90 m2 fel-
újított, melléképületekkel, nagy
megművelt területtel, sok gyü-
mölcsfával vállalkozásra is al-
kalmas, jelenleg működő gaz-
daság. Tel.: 06-30/630-3831_____________________________

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

Badacsonytomajon építési
telket keresek Badacsonyra
vagy Balatonra panorámásat
ügyfeleimnek. Tel.: 06-30/
9477-270_____________________________

Lesencetomajon magasföld-
szinti, tetőtér beépítésű családi
ház, 3300 nöl telekkel sürgősen
eladó. Tel.: 06-70/354-4408,
06-30/9978-616

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipari
fémvágó 350mm öntvényházas
szekrényes 220/380V, kúpos kug-
lihasító hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcs- és ág-
darálók , villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini
gáz-oxigénhegesztő, JLO- Solo -
Oleo Mac -Echo  háti permetezők,
Maruyama slagos permetező,
Stihl  fűrész, fűkasza, bozótirtó,
lombszívó-fúvó gépek, benzinm
otoros és elektromos sövényvá-
gók,  Kärcher-Euroclean-Wap hi-
deg- és melegvizes  profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és
elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, akkutöltők
6-12-24 V-os normál és bikázós,
16 funkciós faipari barkácsgép,
Stihl -Makita elektromos újszerű
láncfűrészek, keringető szivattyú
fűtéshez, kéthengeres új komp-
resszorok,  Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga
tisztító gép,  asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, Ryobi ács-
gyalu, páraelszívó gép nedves he-
lyiségekhez elázott falakhoz 220V,
hómarók, benzinmotoros önjáró
lombszívó  75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros  új,  elektromos
lombszívó-fúvó,  Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűrészek,
láncfűrészlánc élező, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú újsze-
rű, benzinmotoros és elektro-
mos  gyepszellőztetők, Makita ak-
kus gérvágó 24V-os, Wacker
benzinmotoros aszfalt-betonvágó
(vizes), diesel hőlégbefúvó 15-25
KW, szeg- és kapocsbelövő 5-15
cm levegős, szárított paprika da-
ráló, kézi parkettázó fűrész 220V-
os új,  karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fűrész
220V, faeszterga 1000 mm, 2  ké-
ses vágópult fűnyírótraktorhoz,
masszázsmatrac,  Yamaha Mint
újszerű robogó  eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

2 ajtós ruhás szekrény, kis-
szekrény, polcok, író- és számí-
tógép asztal, kanapék, palackos
gázkályha (palack nélkül), 2 me-
dencés saválló mosogató el-
adók. Érd.: 016-30/503-5398_____________________________

Eladó egy szőlőprés, szőlőda-
ráló, 4 db fotel, írógép, női ke-
rékpár, 30 wattos erősítő hang-
szórókkal. Érd. este 6 után: 06-
20/560-7122_____________________________

Energiatakarékos, ablakos és
felültöltős automata mosógép,
mikró, Bosch és AEG porszívó
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Barum 185x65xR14 86T 4 db
nyári gumi eladó. Ár megegye-
zés szerint. T.: 06-30/496-9221_____________________________

Alma eladó Tapolcán a Halápi út
25-ben 199 Ft/kg. Ui.: burgonya
10 kg-os kiszerelésben 2.400 Ft.
Tel.: 06-20/413-5419_____________________________

Kati kertje Balatonedericsen
idén is várja márciustól a ker-
tészkedni vágyókat extra nagy
virágzó magnóliafákkal, évelő
dísznövényekkel, stb. Jó időben
minden nap 9-17 nyitva. Tel.: 06-
70/227-8931_____________________________

Eladó 1 db 100 l, 1 db 200 l-es
műanyag boros hordó (a hordók
gyáriak), Tapolca Tányérok
egyedi kollekció, 250 db báta-
szék, 4 kapcsos új cserép,
Arany J. Kapcsoskönyv, Bat-
sányi Poétamunkái, motoros
permetező, akkutöltős villany
hegesztő, duplafalú műanyag
csónak evezőkkel. Tel.: 06-
70/331-2305_____________________________

Kecskék eladók, friss fejős, el-
lett, vemhes és vágós. Ár: élő
súlyban 100 Ft/kg. Tel.: 06-
30/317-2348

TŰZIFA )

Tapolcán 120+70 m2 lakóte-
rületű, az erkélyről a hegyekre
panorámás 5 szobás, 2 fürdő-
szobás, 2 konyhás családi ház
nagy pincével, garázzsal, mű-
hellyel, új fa nyílászárókkal és új
tetővel eladó. Ir.ár: 29,5 mFt Tel.:
06-30/282-4146_____________________________

Eladó Tapolcán belvároshoz Tó-
parthoz pár percre egy kis udvari
házrész + gazdasági épület,
kulturált környezet, jó infrast-
ruktúra. Azonnal költözhető. Tel.:
06-20/424-9248_____________________________

Családi ház eladó Sáskán. 1965-
ben épült, 2 szobás, fürdőszo-
bás, melléképületekkel, nagy
telekkel. Ir.ár: 9 Ft. Tel.: 06-
20/594-5436_____________________________

Ábrahámhegyen balatoni örök
körpanorámás 2420 m2 zártkerti
ingatlan kétszintes, jó állapotú
épülettel, teljes berendezéssel
eladó. Kiválóan alkalmas nya-
raltatásra! Ir.ár: 29 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Eladó Halápi-hegyen jól termő
piros kordonos szőlő 1200 m2-
en. Ir.ár: 250.000 Ft. Ui.: pince,
présház 950 m2-en. Ir.ár:
950.000 Ft. Tel.: 06-70/2222-653_____________________________

Keszthelyen nyugodt, csendes
utcában eladó egy 933 m2 bel-
területi, összközműves telek,
rajta 100 m2 erősen felújítandó
házzal. Ir.ár: 22,9 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Keresek Tapolcán és környékén
kisebb családi házat 10 millió fo-
rintig. Ajánlatokat a 06-30/529-
2993 vagy a 06-30/647-8424
számokon várom._____________________________

Lesencefaluban 3 szobás lakás
98 m2 alapterületen, konyha,
ebédlő, fürdőszoba, WC külön,
nagy terasszal, alatta pince.
Padlástér beépíthető. 1220 m2
gyümölcsös és piros szőlő. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/452-5830_____________________________

Zalahaláp-hegy zártkerti részén
szántó, erdőművelés, pincével,
víz rákötési lehetőséggel eladó.
Tel.: 06-20/362-0066_____________________________

Tapolcán 5200 m2 belterületi in-
gatlan a Sümegi úton a sport-
pályával szemben eladó. Gáz, víz
a telken, villany 50 m-re. Érd.:
06-30/631-4335_____________________________

Keresünk eladó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Lakásokat,
családi házakat, nyaralókat, pin-
céket, építési telkeket, mező-
gazdasági területeket. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Taliándörögdön 1300 m2-es
belterületi építési telek eladó.
közművek közvetlen az utca-
fronton ill. mellette. Ár: 1,79
mFt! Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben
eladó egy 94 m2-es,  4 szobás,
kétszintes, összkomfortos, jó
állapotú sorházi családi ház. Ár:
23,9 mFt. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 bel-
területi építési telek eladó csen-
des, nyugodt helyen ,gyönyörű
panorámával a Káli-medencére.
25 % beépítési lehetőséggel. Ár:
5,99 mFt! T.: +36-70/376-7820  _____________________________

Gyulakesziben bejáratott jó ál-
lapotú, működő vendéglátó egy-
ség eladó. 2.630 m2 belterüle-
ti telken 190 m2-es felújított
épület, teljes közművel és egy
160 m2-es, felújításra szoruló
épülettel, bővítési lehetőség-
gel. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon, 100 m2-es,
felújításra szoruló,  cseréptetős
családi ház, külön nyári kony-
hával, 200 m2 Jó állapotú gaz-
dasági épületekkel, klasszikus
nádfedeles pajtával,  2.240 m2
belterületi  telken, teljes köz-
művel eladó. Ár: 10,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen 1000 m2-
es telken, 2 szinten 160 nm-es
családi ház, gázfűtéssel, 3 ga-
rázzsal eladó. Ár: 19,9 mFt.
Érd.: 06-70/4545-176

Eladná ingatlanát? Mi gyorsan,
a legjobb áron értékesítjük. Hív-
jon bennünket, 2 napon belül
házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Sümegprágán 1000 m2-es tel-
ken 1 szobás régi parasztház,
konyhával, fürdőszobával, kály-
hafűtéssel eladó. Víz, villany,
csatorna van, gáz az ingatlan
előtt. Ár: 4,9 mFt. Érd.: 06-
70/4545-176

Tapolcán a Dobón 2. emeleti, er-
kélyes, 54 m2, nagy konyha-ét-
kezős, felújítandó lakás akciós
áron eladó! /külön nyíló szobák,
külön fürdő, külön toalett/ FIX
ÁR: 10,2 mFt. Tel.: 06-30/860-
2010_____________________________
Tapolcán buszmegálló környé-
kén lakást keresek. Tel.: 06-
30/9477-270_____________________________

Tapolcán belváros közeli első
emeleti, 64 m2, felújítandó lakás
eladó. Kiváló befektetés irodá-
nak, rendelőnek! Frekventált
hely! Ár: 12,5 mFt. Tel.: 06-
30/860-2010_____________________________

Tapolcán, Alkotmány utcában
téglaépítésű, 2 szobás, erkélyes,
II. emeleti, 53 m2-es lakás el-
adó. Tel.: 06-30/255-1603_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es
lakás a Kazinczy téren. Felújított,
szigetelt, beépített új konyhával,
nagy erkéllyel. Érd.: 06-70/524-
5076_____________________________
Tapolcán a 17-es Y-ban tulaj-
donostól eladó 2+2 félszobás,
84 m2-es, jó állapotú lakás. Ár:
19,9 mFt. Tel.: 06-70/9457-495_____________________________

Eladó Tapolcán az Ady E. utcá-
ban 1,5 szobás, 52 m2-es, IV.
emeleti, erkélyes téglalakás.
Ir.ár: 11,8 mFt. Érd.: 06-70/627-
7228_____________________________
Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. eme-
letén 74 m2-es, 3 szoba+nap-
palis, egyedi gázfűtéses, erké-
lyes lakás eladó. Az épület 2 éve
teljes felújításon esett át: külső
szigetelés ill, új, hőszigetelt mű-
anyag nyílászárók redőnyökkel,
szúnyoghálóval. Ár: 16,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

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

Tapolcán a centrumban eladó
egy 128 m2-es, kétszintes, ki-
váló állapotú 3 szoba + nap-
palis, igényesen kialakított, 2 für-
dőszobás, egyedi gázfűtéses, klí-
más lakás, beépített konyhával.
Tel.: +36-70/3767-820_____________________________

Tapolcán a Kazinczy téren eladó
egy 57 m2-es, 2 szobás, teljesen
felújított, kiváló állapotú lakás.
Klíma, beépített új konyhabútor,
saját, zárt elő terasz, nagy, pa-
norámás erkély! Ár: 14,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán, Egry utcában, szige-
telt házban, erkélyes 1+2 fél-
szobás 4. emeleti lakás eladó.
Ár: 14,9 mFt. Érd.: 06-70/4545-
176

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

Pedagógus pár Tapolca és kör-
nyékén kiadó házat, nyaralót
keres hosszútávra, melyet ké-
sőbb megvásárolna. Tel.: 06-
70/641-7899_____________________________

Kiadó 5 szobás lakás áprilistól
– októberig Badacsonytoma-
jon. Tel.: 06-30/562-1008_____________________________

Dolgozóknak szálláslehetőség
Badacsonyban. Tel.: 06-
30/9336-566_____________________________

Március 15-től 70 m2-es házi-
kó Tapolcához közel, nyugodt
környezetben kiadó, akár hosz-
szútávra is. Tel.: 06-70/590-
0542

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

Albérlet kiadó Tapolcán a Bat-
sányi utcában, teljesen felújított,
2 szobás, bútorozatlan, max. 2
főnek, nem dohányzó, jövede-
lemigazolást és 3 havi kauciót
kérünk. 70 ezer Ft/hó. Tel.: 06-
70/570-5638_____________________________

Tapolcán családi ház albérletbe
kiadó. Tel.: 06-70/327-0562

Révfülöp központjában 27 m2-
es üzlethelyiség hosszútávra ki-
adó (Füredi, u. 4.), jó parkolási
lehetőséggel. Tel.: 06-30/9577-
427_____________________________
Balatonedericsi strandon be-
járatott, jó forgalmú büfé teljes
berendezéssel eladó: Ár: 7,5
mFt. Tel.: 06-30/860-2010_____________________________

Badacsony központjában a dísz-
téren 60 m2 területű üzlethelyi-
ség kiadó. Érd.: 06-20/344-9797

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

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Kiszállási díj nél-
kül, garanciával! A hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-20/
9844-667_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes árajánlat.
T.: 06-30/975-8484_____________________________

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

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

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

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

_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST,
parkettázást, szõnyegezést, pad-
lószőnyegezést, hajópadlózást,
lambériázást, linóleum fekte-
tést vállalok Tapolcán és kör-
nyékén. T.: 06-30/972-1622
Bors Tamás_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése, lé-
cezés, fóliázás, bádogozás, cse-
repezés és tetőfelújítás. Uitt. ve-
szélyes fák kivágása. Tel.: 06-
70/600-7729_____________________________

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

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építését,
javítását és bádogozást válla-
lunk. Tel.: 06-30/700-7730, 06-
30/464-1461

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Ingyenes fel-
mérés, rövid határidő. Tel. 06-
20/236-5361_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászá-
rók, kerti faházak, bútorok gyár-
tása, beszerelése, asztalos-
munkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

Homokfúvás, felnik elektrosz-
tatikus porfestése, garanciá-
val! Háromi Zsolt, 06-30/617-
8008 Lesenceistvánd_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, olcsón.
Regisztrált szerelő, villamos mé-
rőhely kivitelezése. Tel.: 06-
20/348-2726_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádo-
gozás. Tetőtér beépítése, gipsz-
kartonozás. Kiülők készítése. T.:
06-70/344-7787_____________________________

Pincék, gazdasági épületek épí-
tése, felújítása, támfalak, kerí-
tések, kocsi beállók, térburko-
latok építését vállalja építőipa-
ri Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

Gyalulást, méretre vágást,
párkányok, lépcsõlapok, sze-
gélylécek gyártását vállaljuk.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyula-
keszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javí-
tás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás opti-
malizálása, égéstermék elemzés,
kondenzációs technológia.
Energetikai, mûszaki-biztonsági
tanácsadás, gáz-ipari mûszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Re-
meha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659

Szobafestés mázolás, tapétá-
zás, homlokzatfestés – szigete-
lés, színezés, álmennyezetek
készítése, gipszkartonozás,
gipszkarton válaszfal építése,
lambériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint takarí-
tással is. Korrekt, tiszta, minő-
ségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

Kertépítő. Automata öntöző-
rendszerek tervezését, kivite-
lezését vállalom. Hívjon biza-
lommal. Kozák Zoltán Tel.: 06-
20/509-1240_____________________________

Rovar – rágcsálóirtás, nádtető
lángmentesítése, favédelem.
Tel.: 06-30/2270-717_____________________________

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garanci-
ális beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás 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_____________________________

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

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggre-
gátort, beton vibrot, földfúrót,
bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, beton-
keverõt, kõroppantót, gyepla-
zítót, 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, met-
széstől – szüretig minden, ami
szőlő. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbe-
tételét, veszélyes fák kivágását,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Homlokzatállvány bérbeadás,
kölcsönzés! Nikecell vágógép
bérbeadása! T.: 06-30/472-7744_____________________________

Fűnyírást, füvesítést, kertfenn-
tartást, növények ültetését, met-
szést, elhanyagolt telkek rend-
betételét, veszélyes fa kivágást
vállaljuk. Tel.: 06-30/462-1008_____________________________

Kőműves és burkolómunkákat
vállalunk! Uitt: cserépkályhák,
kandallók építése, átrakása.
Tel.: 06-30/240-3900_____________________________

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Tapol-
cán, Keszthelyen és vonzás-
körzetükben. Hívásra, házhoz
megyek. Tel.: 06-30/467-4279

Háztartási gépek márkaszer-
vize! Garanciális és készpén-
zes javítás, klímatelepítés,
szerviz. Új gépek kiszállítása,
beüzemelése Tapolca 5.000
Ft-tól. Szabó Gábor háztartá-
si gépszerelő. T.: 06-20/511-
8003, 06-87/411-965_____________________________

Vállalunk! Gyümölcsfa, szőlő-
metszést, permetezést, fűka-
szálást, fűnyírást és bozótir-
tást! Családi ház, nyaralók, ker-
ti munkáit és takarítását is vál-
laljuk! Kerti munkák telefonon:
06-30/8548-119, takarítás: 06-
20/4024-719_____________________________

Kölcsönző a-z.-ig Autótól-Zár.-
ig H-P 08-16 óráig. 8300 Tapol-
ca, Kinizsi Pál u. 19. Tel.: +36-
30/947-2862_____________________________

Fa, gally aprítást valamint gépi
földmunkát, tuskózást vállalok
kombi rakodógéppel, ugyanitt fü-
vesítéshez feketeföld és érett
marhatrágya megrendelhető,
akár gépi szórással is. Tel.: 06-
20/9325-025_____________________________

Kíncső apartman Angyalház
szálláshely. 8300 Tapolca, Kini-
zsi Pál u. 19. Foglalás tel.: +36-
30/947-2862_____________________________

Építene vagy felújítana? Új és
régi épületek kivitelezését, szer-
kezeti munkálatait vállaljuk. Par-
di & Pardi. Tel.: 06-20/994-5533_____________________________

Autómentés,terepjárós teher
TAXI 0-24-ig. Tel.: +36-30/947-
2862_____________________________
Takarítást vállalunk több éves
gyakorlattal-, referenciával-, 5
fős takarító személyzettel. Érd.:
06-70/639-6298-as és a 06-
70/639-8461-es telefonszámon,
vagy a tutifixagro@gmail.com
email címen!_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszé-
lyes fák kivágása, gallyazása,
festés, molinó, villanyszerelés,
csatornatisztítás vagy bármi-
lyen magasban végezendő mun-
ka 20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

_____________________________

2005-ös Citroën Xsara 1.6 ben-
zines kombi reális áron eladó.
Tel.: 06-30/471-2469

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

REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, vi-
aszok forgalmazása. Kapható
ápolókészlet fa ablakokhoz, be-
járati ajtókhoz. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS
FATELEP Tel.: 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB la-
pok, rétegelt lemezek, gyalult
deszkák, szegélylécek, stáflik,
kerítésdeszkák, műszárított fű-
részáruk folyamatosan kapha-
tók. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATE-
LEP T.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Műanyag és fa, kül- és beltéri
nyílászárók, ablakpárkányok, re-
dőnyök, szúnyoghálók, nagyon
kedvező áron. VEMI-2003 Kft.
Tapolca, Gyulakeszi u. ASZTA-
LOS FATELEP Tel.: 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Simson motorokat vásárolnék
minden típust működő képtelent
is, alkatrészeket és egyéb régi
motorokat. Tel.: 06-30/3333-978

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

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

Lebontásra és elszállításra el-
adó kőbástya kb. 25 m3 ba-
zaltkő. Kisapáti, Petőfi u. 3. Tel.:
06-30/674-5206_____________________________

Könyvgyűjtő tanár 1945 előtti
könyveket, fotókat, képeslapo-
kat, emléktárgyakat vásárol.
Tel.: 06-20/218-1701_____________________________

Eladó: cserépkályha 8x2,5x2,
vajszínű, lábánál 50.000 FT,
gyűjtőknek eladó működő le-
mezlejátszó 30.000 Ft, Csehszlo-
vák 1958 szupraphon, kombinált
szekrény dió ruhás 35.000, vit-
rines 65.000 együtt vagy külön,
rádióasztal, sötét üveges résszel
10.000 Ft. Tel.: 06-30/768-4277_____________________________

50 m3 bazaltkő eladó. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.:06-20/243-
5344_____________________________
Eladó konyhabútor mosogató-
tálcával, csapteleppel, elöltöltős
mosógép, színes TV, fagyasz-
tószekrény 6 fiókos, íróasztal,
üvegajtós kis szekrény, dara-
bonként 10.000 Ft. Tel.: 06-
30/630-3831_____________________________

Bárányok eladók élve vagy
konyhakészen, húsvéti bárány-
nak ideális. T.: 06-30/330-5298_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra)
benzinmotoros kétkezes véső-
kalapács, ELU kézi téglavágó fű-
rész  45 cm-es  220 V-os, Maki-
ta akkus ütvecsavarozó, hordoz-
ható ipari  ventillátor 220 V, ben-
zin és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztáló
gép, benzinmotoros tologatós és
önjárós profi fűnyírók, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók, elekt-
romos és benzinmotoros fűsze-
gély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi fú-
rógép, menetorsós kuglihasító
gép 6T  220V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, gérvágók
210-305 mm átmérő,  elektromos
csónakmotor, 5,5 mm-es lég-
puska új, CO patronos légpuska
4,5-5,5 mm-es, oxigénpalackok,
új  McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50 cm3-
es újszerű,   kerti összecsukható
ruhaszárító eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
resszor 5L,  akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magasfű
nyíró, billenővályús hintafűré-
szek, Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A, MOM
műszerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220 V,
Gardena elektromos kapálógép,
precíziós szalagfűrész új 220V át-
mérő 250mm, terménydaráló
rostákkal 220V-os, benzinmoto-
ros sterimó, Wacker-Honda dön-
gölőbékák 50-100 kg-os, kombi-
nált gyalugépek 205-260  mm-es
új, egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-
160 A  Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek és
sövényvágók,  kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kisméretű
újszerű kapálógépek, ipari szalá-
mi szeletelő gép, kemping ke-
rékpárok, új profi elektromos ro-
bogó   eladó. Hibás vagy hasz-
nálaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.:06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Takarmány árpa, búza vala-
mint széna, szalma és lucerna
bálák eladók! Tel: 06-30/900-27-
11 _____________________________

Eladó minőségi olaszrizling szár-
mazási bizonyítvánnyal. Tel.:
06-30/2841-027_____________________________

Honda kapálógép 4,5 LE-s, ke-
veset használt eladó. Érd.: +36-
30/40-28-752

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi mel-
léktermék (parketta és szél-
deszka) méretre vágva, kony-
hakészen kiszállítva eladó. T.: 06-
30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő szél-
deszka léces és széles szállítás.
T.: 06-20/9469-678_____________________________

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

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és
-karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791.

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére, Lesencetomajra, Szigli-
getre, Taliándörögdre, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

Tapolcán a Hotel Gabriella es Ví-
zimalom Étterem éves állásra, ki-
emelt bérezéssel szakácsot ke-
res. Érd.: 06-30/9468-452_____________________________

Kőművest és segédmunkást
éves állásra, bejelentett munka-
helyre felveszek. Bér megegye-
zés szerint. Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

Badacsonyi étterembe kere-
sünk, szakács és konyhai kisegítő
kollégákat. Éves és szezonális
munkára is.  Jelentkezni a 06-
30/997-9359-es  telefonszámon,
vagy fényképes  önéletrajzzal
az info@storbanetterem.hu e-
mail címen lehetséges._____________________________

Villanyszerelő végzettséggel,
munkájára igényes, megbízha-
tó, önállóan is dolgozni tudó
munkatársat keresek. További
információ a 06-30/520-1337-es
telefonszámon valamint egy
személyes megbeszélés alkal-
mával kapható._____________________________

Lesenceistvándi telephellyel
kőművest és segédmunkást ke-
resek. Bérezés kőműves 17.000
Ft/nap, segédmunkás 13.000
Ft/nap. Tel.: 06-30/446-9345_____________________________

A monoszlói Liszkay Borkúria ke-
resi már meglévő, jó csapatának
új tagjait: konyhai kisegítőt, szo-
baasszonyt, felszolgálót, ker-
tészt és önállóan dolgozni tudó
szakácsot. Megfelelő együtt-
működés esetén éves állást biz-
tosítunk. Versenyképes fizetés,
Minőségi hozzáállást ajánlunk és
várunk el. www.liszkay.com, 
iroda@liszkay.com, 70/77-57-582_____________________________

Kertépítéshez férfi kollégát ke-
resünk  versenyképes bérezés-
sel. Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

Gépkocsival és mobillal ren-
delkező tapolcai, középkorú vagy
kisnyugdíjas segítőt keresek
heti 5x4 órában. Tel.: 06-87/412-
556, 06-30/494-9074_____________________________

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

Hegymagasi pincészet szőlő és
terepgondozási munkálatok el-
végzésére keres munkavállalókat.
Bejelentés alkalmi vagy éves
munkavállalással. Továbbá ker-
tészeti munkák elvégzésre gya-
korlott, önálló munkavégzésre
alkalmas traktorost keresünk!
Feladatok: kertészeti munkák,
gépkezelés, szerelés, karbantar-
tás Elvárások: B kat. jogosít-
vány, mezőgazdasági gépkezelői
jogosítvány, megbízható, precíz
felelősségteljes munkavégzés.
Amit kínálunk: hosszú távú mun-
kalehetőség, versenyképes fize-
tés  Érd.: 06-20/249-77-07, vagy
kperger@gilvesy.hu e-mail címen.

ÁLLÁS -,

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.
kőművest és segédmunkást ke-
res. 4-5 fős brigádok és pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. El-
várások: szakképzettség, önálló
munkavégzés, józan életvitel.
Amit kínálunk: hosszú távú sta-
bil munkahely, versenyképes jö-
vedelem, munkaruha. Jelentke-
zés: H-P: 7-17-ig Tel.:  +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Badacsonyi büfébe főzni jól
tudó munkatársat keresünk.
Tel.: 06-30/9336-566_____________________________

Tapolcán a Caramell Kávézóba
fagylaltárust felveszünk. Érd.: a
helyszínen vagy a 06-30/9592-
106_____________________________
Gyakorlattal rendelkező főző-
asszonyt, szakácsot felveszünk
Balaton-parti vendéglőbe. Ta-
polcáról és környékéről a bejá-
rás biztosított. Tel.: 06-30/350-
8480_____________________________
Felszolgálót egész éves mun-
kalehetőséggel felveszünk. Kez-
dők jelentkezését is várjuk. Érd.:
LaPergola Pizzéria, Tapolca, Ár-
pád u. 1. Tel.: 06-30/9275-766 _____________________________

Pizzasütőt rugalmas munka-
idő beosztással és éves foglal-
koztatással keresünk. Tel.: Ta-
polca, LaPergola Pizzéria, Árpád
u. 1. Tel.: 06-30/9275-766_____________________________

Locomotív Sörözőbe éves ál-
lásra pultost felveszek. Tel.: 06-
20/9240-982_____________________________

Badacsonyi munkahelyre ke-
resek áprilistól október közepé-
ig ügyes, németül beszélő pul-
tosokat valamint konyhai mun-
kára munkatársakat: szakács,
konyhalány, konyhai kisegítő
pozícióban. Rendes munka, ren-
des fizetés. Szállás megoldható.
Érd.: csak 14 órától 06-30/223-
6809_____________________________
Kvarc-Ásvány Kft. ábrahám-
hegyi üzemébe két fő munka-
vállalót keres, fizikai munkára.
Bejárás biztosított. Jelentke-
zés: 06-87/471-085 vagy a 06-
87/571-091 számon_____________________________

Az Eldorado Étterem és Kemping
Badacsonylábdihegyen felvételt
hirdet az alábbi munkakörök be-
töltésére: karbantartó, kertész,
felszolgáló, nyári diákmunkára
idegen nyelvet beszélő recepci-
ós. Érdeklődni: 06-30/9468-452
vagy mezzoltan@hotmail.com_____________________________

Húsipari csomagoló munkára
keresünk női, férfi munkaerőt! 2
műszak, 8 órás munkarend, ru-
házat-, szállítás- és napi egy ét-
kezés biztosított! Fizetés: dél-
előttös műszak 800 Ft/óra, dél-
utános: 900 Ft/óra, túlóra: 1000
Ft/óra. Ugyanitt keresünk gép-
beállító- és betanított műsze-
rész munkára dolgozókat kie-
melt bérezéssel! Érdeklődni a
06-70/639-8461, 06-70/639-
6298-as telefonszámon vagy a
tutifixagro@gmail.com email cí-
men!_____________________________
Légtechnikai csatornákat gyár-
tó férfi munkatársakat kere-
sünk egy műszakban Tapolcára,
azonnali kezdéssel. Önéletrajzát
küldje a B.Tamas@kgbair.hu
címre._____________________________

Lovagolni tudó kisegítőt fel-
veszünk a nemesvitai Wes-
tern Parkba. Bér: nettó 250.000
Ft. Keresünk még főzni tudó
konyhai kisegítőt, valamint pul-
tos felszolgálót. Tel.: 06-
70/517-4554_____________________________

Takarítás magánháznál, heti
1x, bevállalós, szabadfelfogású,
ráérő, független személyt kere-
sünk. SMS-ben bemutatkozás,
idegenforgalomban házvezetés
lehetséges. Tel.: 06-20/921-
0747_____________________________
LC Logistic Kft. irodai munka-
társat keres. Főbb feladatok:
fuvarszervezés, kapcsolattartás
a meglévő és leendő partne-
rekkel. Angol és/vagy német
nyelvtudás, B kategóriás jogo-
sítvány feltétel. Tel.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224

Káptalantóti Kemencésház női,
férfi munkatársakat keres hét-
végi vagy állandó munkára. Süt-
ni-főzni tudók előnyben. Érd.: 06-
70/252-3034_____________________________

Tapolcai Casa Nostra étterem-
be felszolgálót és szakácsot
vagy főzni szerető kollégát ke-
resünk éves vagy idény jellegű
munkára. Jelentkezni önélet-
rajzzal az étteremben vagy a 
puravito.kft@gmail.com címen._____________________________

Nyirádi munkahelyre keresünk
szerelési és lakatos munkára ta-
pasztalt kollégát. Tel.: 06-
30/5952-006_____________________________

Badacsonyba pultost keresünk.
Ugyanitt hétvégekre (szombat,
vasárnap) beugrós pultost, kony-
hai kisegítő munkatársat kere-
sünk! Szükség esetén betaní-
tunk! Érd.: 06-30/7144-287_____________________________

Pannon Sütő Kft. tapolcai üze-
mébe sütőipari betanított-, és
sütőipari szakmunkás kollégát,
valamint betanított munkásokat
keresünk! Jelentkezni lehet, hét-
főtől péntekig, 8-16 óráig a 06-
20/347-4687-es telefonszámon._____________________________

Pannon Sütő Kft. tapolcai üze-
mébe „C” kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező gépkocsi-
vezetőt keresünk, belföldi áru-
fuvarozásra. Munkavégzés  hét-
főtől péntekig.  Jelentkezni lehet,
hétfőtől péntekig, 8 – 16 óráig
a 20/347-4687-es telefonszá-
mon._____________________________
Álláslehetőség! Badacsonyi
munkahelyre újonnan nyíló bo-
rozónkba keresünk megbízható,
jó kommunikációkészséggel ren-
delkező, talpraesett, felelős-
ségteljes fiatalembert borárusí-
tó pultos munkakörbe. Érd.: 06-
30/357-77-88-as telefonon le-
hetséges._____________________________

Szigligeti Alkotóház női mun-
katársat keres felszolgáló illetve
szobaasszony munkakörbe. Ér-
deklődni a 06-20/236-5692 te-
lefonszámon lehet. Önéletrajzot
a szigliget@alkotomuveszet.hu
címre várjuk._____________________________

Badacsonyi vendéglátóegy-
ségbe keresünk alkalmazottat
pultos, konyhai kisegítő, főző-
asszony, lángos-/palacsintasü-
tő, asztalleszedő, takarító mun-
kakörbe magas kereseti lehe-
tőséggel. Munkakörtől és telje-
sítménytől függően 800-1300
Ft/órás kézhez kapott fizetéssel.
Kezdés április 10-től, szezonális
munka. Diákok, pályakezdők,
nyugdíjasok jelentkezését is
szeretettel várjuk! Érdeklődni:
06-30/414-34-77-es telefon-
számon lehetséges._____________________________

Tapolcai munkahelyre szak-
képzett szakácsot, konyhai ki-
segítőt keresünk éves állásra,
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
70/779-1014_____________________________

Szent György-hegyi pincészet
keres traktoros-szőlőmunkást
éves állásra. Tel.: +36-30/226-
8412_____________________________
Kőműves vagy segédmunkás
kollégát keres tapolcai székhellyel
rendelkező vállalkozás. Kőműves
ismeret, gyakorlat, józan életvitel
elvárás. Előny B kategóriás jo-
gosítvány. Éves, bejelentett állás,
munkába járás támogatása, net-
tó 1.500 Ft/óra munkabér. Érd.:
+36-20/421-5079

Badacsonylábdi Kertvendéglő
minden pénteken haspárti est 18
órától, március 9-én szombaton
nőnapi buli 19 órától. Lepje
meg párját, barátnőjét, szere-
tőjét egy fergeteges nőnapi bu-
lival. Asztalfoglalás: 06-30/243-
2329

Használtruha üzlet tél végi ak-
ció! Ruhák 400 Ft/db áron, ka-
bátok 1000 Ft/db, a készlet ere-
jéig. Tapolca, Semmelweis u. 8.
Tel.: 06-20/474-0560

PROGRAM

KÖZLEMÉNY

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734_____________________________

Tapolcai Városi Piac és Vásár-
csarnok március 15-én pénteken
is nyitva tart 6-12 óráig. _____________________________

Modori Zoltán (Mekenye) el-
hunyt, temetése 2019. 03. 13-
án 10.00-kor Tapolcán, a régi te-
metőben lesz.

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tan-
folyamok! Beiratkozás: március
11. hétfő 15 óra, Tapolca, Glá-
zer S. u. 5. Állami támogatás B.
kat.: 25.000 Ft. Tel.: 06-87/322-
436, 06-30/3136-427 Nytsz.:
19-0073-05 (VSM.E. 72,41 %,
VSM.F. 64,29 %, ÁKÓ: -, ÁKK:
189.100 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

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

Angol oktatás – nyelvvizsgára
felkészítés is – és fordítás. Német
fordítás és korrepetálás. Több
mint 10 éves szakmai tapaszta-
lattal. Tel.: +36-20/513-6989

OKTATÁS

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyam indul. Beiratkozás:
március 12. kedd 17.00, Tapol-
ca, Kazinczy Általános Iskola,
116-os terem. „B” kategória
akár 25.000 Ft állami támoga-
tással. vargajogsi. hu Tel.: 06-
20/9501-067 (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
%)

Hölgyet keresek szabadidő-
höz. Coachot is kölcsönös se-
gítség jegyében. Tel.: 06-20/
573-5890_____________________________

Kirándulásokhoz, kulturális
programokhoz keres hasonló
társat ötvenes, intelligens, vi-
dám hölgy. Tel.: 06-70/365-
4658_____________________________
Élettársat keresek 64-70 éves
hölgy személyében. Elvárások:
max. 165 cm magas, max. 70
kg súly. Legyen házias, ápolt, ne
dohányozzon, egyedülálló, rend-
szerető. Kaphat kertes házban,
egyedül élő, jó nyugdíjjal ren-
delkező férfit. Tel.: 06-30/296-
1816
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, 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./9.   2019. március 09.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

ÜNNEPI NYITVATARTÁS!

03.15.
03.16.
03.17.

(péntek)
(szombat)
(vasárnap)

Kenyérgyári Kisbolt
Tapolca, Sümegi út 32.

Tejtermékek, pékáru, hentesáru, újság,
alapvető élelmiszerek, gyorsfagyasztott termékek,

vegyi áru, üdítők, gluténmentes termékek.

6 -16
5 -12
6 -12

00 00

00 00

00 00

ÚJ

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.)

MEGNYITOTTUNK!

MEGNYITOTTUNK!

MINŐSÉGELLENŐRZÉS-CSOMAGOLÁS
Veszprémbe keresünk új munkatársakat

minőségellenőrzési, csomagolási feladatokra:
Amit kínálunk:

Hosszú távú munkalehetőség
egyszerű feladatok, 3 műszak (hétfőtől-péntekig)

álló munkaállomások
családias munkakörnyezet

kezdő alapbér –
mozgó bér (2. hónaptól) –

Műszakpótlékok –

8 általános iskolai végzettség
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

191.000 Ft/hó
16.000 Ft/hó

du. 15%, éjszaka 30%
Cafeteria
Elvárás

ÚJABB ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

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

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

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

vagy keress fel minket személyesen:
manatwork@manatwork.hu

Veszprém, Ady. E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál

MEGNYITOTTUNK!

KÉZ-LÁBÁPOLÁS
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS

Első alkalommal
500 Ft kedvezmény minden

szolgáltatásunk árából!

Tapolca, Wesselényi u. 2/1.
Tel.: +36-30/895-5364

Nóra Nails Tapolca

Következő
lapzártánk:

március 13. 10 óra(szerda)
Újságunk következő száma

március 14-én (csütörtökön) jelenik meg!

ingyenes hetilap

20% kedvezmény a kupon felmutatójának az étlapon szereplő összes étel árából
május 1-ig!

20% kedvezmény a kupon felmutatójának az étlapon szereplő összes étel árából
május 1-ig!

MEGNYÍLT!
MEGNYÍLT! SZÉP kártyát,

bankkártyát,
Erzsébet utalványt

elfogadunk.

SZÉP kártyát,
bankkártyát,

Erzsébet utalványt
elfogadunk.

Nyitva:
Asztalfoglalás:

8311 Nemesvita, Törökpuszta, 84-es út
info@reparozicsarda.hu; • www.reparozicsarda.hu

hétfőtől vasárnapig 11.00-22.00
06-87/434-825

Nyitva:
Asztalfoglalás:

8311 Nemesvita, Törökpuszta, 84-es út
info@reparozicsarda.hu; • www.reparozicsarda.hu

hétfőtől vasárnapig 11.00-22.00
06-87/434-825

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

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

• 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

INGATLANT
szeretne eladni

és eddig nem sikerült?
Kérem, bízzon meg

minket, irodánk 30 éves
tapasztalattal rendelkezik.

Területünk
Balatonszepezd-
Balatonederics

közti szakasz, főleg
balatonparti települések.

Badacsony Tel.: 06-70/374-0080
www.badacsony.hu

Kft.

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

K
C

IÓ
!

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!

Kovács Ágnes GyöngyvérKovács Ágnes Gyöngyvér

Kérj időpontot
állapotfelmérésre!
Kérj időpontot
állapotfelmérésre!

Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialistaMester 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

20% kedvezmény nőnap alkalmából minden Bérletre!
HYAMÁTRIX Anti-Aging HYALURONPLASZTIKA injekció nélkül!

Ismerd meg a fájdalommentes bőrfiatalitás csúcsát!

A bőröd egyedi és különleges!
Válassz ennek megfelelően Arc és Test kezelést!

- Aromaterápiás Testkontúr Fáslizás!
- Karcsúsítás - Cellulit kezelés - Méregtelenítés - Feszesítés!
- Karcsúsítás minden eddigi kezeléshez képest

4-szeres hatékonysággal, ezúttal másképp!
EURÓPA FELTALÁLÓI NAGYDÍJJAL 2018!

ÚJ!

Boldog Nőnapot kívánunk!

A badacsonyi
Halászkert

Hotel &
Étterembe
szezonális munkára

reggeliztető, felszolgáló,
éjszakai recepciós, takarító
munkatársakat keresünk.

Diákok jelentkezését is várjuk!

Érd.: telefonon: 06-30/915-6024
vagy e-mailben:

direktorhalaszkert@t-online.hu

Érd.: telefonon: 06-30/915-6024
vagy e-mailben:

direktorhalaszkert@t-online.hu

A badacsonyi

szezonális munkára
pultos, felszolgáló
és konyhai kisegítő

munkatársakat
keresünk.

Nyugdíjasokat és
diákokat is szívesen fogadunk.

Szépkilátó
Borozóba

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
KERESÜNK

KERESÜNK
PARTNERCÉGÜNK RÉSZÉRE

NEMESVÁMOSI MULTINACIONÁLIS

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL

TAPOLCA
MEZŐSZENTGYÖRGY

VÁRPALOTA

+36 20 272 61 18

ÓRABÉR: br. 1000 Ft
+ Bónuszok: max. br. 45.000 Ft/hó
+ MODERN KLIMATIZÁLT HELY
� BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS
� FIZETÉSI ELŐLEG

SAJÁT NEVELÉSŰ fehér RÁNTANIVALÓ
CSIRKEkonyhakész

Tel.: 06-30/3349-651
Lesencetomaj, Kossuth u. 57.

Hatóságilag ellenőrzött!

700 Ft/kgMegrendelhető:
március 16., 19.,
21., 23., 26-ra

Megrendelhető:
március 16., 19.,
21., 23., 26-ra
Konyhakész tyúk: 1000 Ft/db

VICTORIA SPORTBOLT
• • • • • •• Tapolca, Petőfi utca 18. •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
OUTLET

Adidas Terrex CC Boat

csak
9.990 Ft

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

Egyen borjút
marha áron!
Egyen borjút
marha áron!
Comb, lábszár, lapocka, gulyáshús stb.Comb, lábszár, lapocka, gulyáshús stb.

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!

Lesencetomaj, Piroscser-major

06-30/9274-666BIOFUNA-KOMPOSZT

Tápanyagutánpótlás március végéig
még a tavalyi áron.

Gazdálkodók, kiskerttulajdonosok

figyelem!

(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

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON

HALLÓKÉSZÜLÉKEKHALLÓKÉSZÜLÉKEK
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATINGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ETUNE hallókészülék vásárlása esetén:

EGYET FIZET
KETTŐT KAP!

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

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

Hallásvizsgálatra bejelentkezés

telefonon: 06-30/7831-283
H-P: 9–16

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka.

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

A badacsonyi

és a
bővülő

csapatába keres
kollégát az alábbi

pozíciókba:

Hotel Bonvino
Kisfaludy-ház

Étterem

KERTÉSZ - UDVAROS
FELSZOLGÁLÓ

KONYHAI KISEGÍTŐ
Küldd el fényképes

önéletrajzodat
a karrier@hotelbonvino.hu

e-mail címre.

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

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

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

Hétfőtől szombatig:05.00 - 22.00
14.00 - 20.00Vasárnap:

Március 15-én NYITVA
14.00 - 20.00

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő

Bélyegző készítés
Akár 1 órán belül is.

kft.nyomda

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059 • knyomda@kolcseynyomda.hu

Tapolca, Batsányi u. 1.

Szeretettel várja vendégeit március 1-től
a Rozi Kávézó és Kézműves Bolt.

Szeretettel várja vendégeit március 1-től
a Rozi Kávézó és Kézműves Bolt.

Nyitva:

9 -19
minden nap

Népies, tájjellegû desszertekkel, hideg-meleg szendvicsekkel,
kávékülönlegességekkel, üdítõ-, illetve alkoholos italokkal

várunk minden kedves vendéget!


	ujs01
	ujs02
	ujs03
	ujs04

