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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

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!

Bakonyerdő Zrt.
BEFAG Parkettagyára
felvételt hirdet betanított munkás, nehézgépkezelő
jogosítvánnyal rendelkező udvaros valamint asztalos

vagy faipari gépkezelő munkakörbe.

Részletes önéletrajzokat
a horvath.e@bakonyerdo.hu email címre várjuk.

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.
Munkába járás: cég autóbuszával !a történik

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés az alábbi várjuk:ő ed edet címen

VEVŐSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAT

Kékkúti palackozó üzemünkbe azonnali belépéssel

keresünk!

Szentkirályi - Kékkúti Ásványvíz Kft.
Enyingi Renáta – HR specialista, Telefon: 06 87 563 200, 06 87 563 232

Email: enyingi.renata@szentkiralyi-kekkuti.hu
Lóczi Lea - Recruiter, Telefon: 06 70 983 9999

Email: loczi.lea@szentkiralyi-kekkuti.hu

Mindenképp jelentkezz, ha:

Feladatok:

Amit mi kínálunk:

• Középfokú végzettséged van
• Magabiztos számítógépes ismeretekkel rendelkezel
• Jó kommunikációs készséged van
• Önállóan és pontosan végzed a munkát
• Rendkívül jó problémamegoldó készséggel rendelkezel
• Ismered az SAP vállalatirányítási rendszert
• Alap angol nyelvtudásod van

• Rendelések rögzítése
• Számlázás
• Kapcsolattartás a vevőkkel és kereskedelmi kollégákkal
• Szükség szerint más feladatkörben dolgozó munkatárs helyettesítése, munkájának
támogatása, illetve egyéb adminisztratív feladatok ellátása

• Éves szinten bruttó 255.000,- Ft béren kívüli juttatást
• Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést
• Havi ösztönző prémium rendszert
• Teljes körű élet és balesetbiztosítást
• Új munkatárs ajánlási bónusz rendszert
• Hosszú távú munkalehetőséget
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

vagyunk, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat

Targoncavezetőket

CNC gépkezelőket, esztergályosokat,
lakatosokat, gépbeállítókat, felületkezelőket,

fémipari szakmával rendelkező munkatársakat

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

(ülő vagy álló munkakörök)
csomagolókat, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

(SMT gépkezelőket napi 12 órás munkaidőbe)

valamint

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2019. március 19. 14 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(kedd)

INGATLANT szeretne eladni és eddig nem sikerült?
Kérem, bízzon meg minket, irodánk 30 éves tapasztalattal

rendelkezik.
Területünk Balatonszepezd - Balatonederics közti szakasz,

főleg balatonparti települések.
Kft. Badacsony Tel.: 06-70/374-0080

www.badacsony.hu A Tapolcai Pisztrángtelepen
egész évben kapható:

Élő pisztráng
Füstölt pisztráng
Élő ponty
Élő szürke harcsa

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

NYITVA:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-17

SZOMBATON 8-13

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka.

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

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

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

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.

MÁRCIUS 15-ÉN IS NYITVA!MÁRCIUS 15-ÉN IS NYITVA!

Prof. Dr. Papp Lajos

szívsebész tart

előadást a Kisapáti

Művelődési Házban

2019. 03. 29-én

17 órai kezdettel.
Az előadás után

a professzor úr dedikálja

a könyvét.

A belépés ingyenes,

mindenkit szeretettel

várunk!

(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

JÉGKRÉMEK MÁR KAPHATÓK!

CSOMAGOLÓ

átlag kereset nettó 160.000 Ft-tól
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA VESZPRÉMBEN

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL:
Ajka, Tapolca, Berhida,

Várpalota, Villonya, Zirc, Litér,
Bakonynána, Papkeszi,

Balatonfűzfő, Balatonkenese,
Királyszentistván, Peremarton

+36 20 216 56 10

ÓRABÉR: br. 1100 Ft-tól
�

�

�

�

Cafeteria: br. 25900 Ft
Havonta ajándék termékek
Munkaruha és cipő biztosítása
Fizetési előleg akár minden héten!

MUNKAÜGYES,
TITKÁRNŐ

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet

munkakör betöltésére.
Jelentkezés Egerszegi Cecília

gazdasági vezetőnél
Tel.: 06-30/475-2894

E-mail: gazdasag@hotelpelion.hunguesthotels.hu

Figyelem Hölgyeim!

CIPŐVÁSÁR
Hatalmas tavaszi cipővásár

március 21-én csütörtökön 8-11-ig
a tapolcai piactéren!

Egyes modellek 499 Ft
Legújabb tavaszi modellek 1500 Ft-tól

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Raposka község közterületeinek fűnyírási,

kaszálási feladatainak ellátására
Raposka Község Önkormányzata Raposka község

önkormányzati fenntartású zöldterületeinek fűnyírási és
kaszálási munkáinak elvégzésére

2019. évre pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Csoportjánál (Tapolca, Hősök tere 15.)

vehető át.

Tapolca, 2019. március 11. Bolla Albert polgármester sk.

A pályázat beadási határideje: 2019. április 01. 13 óra.

Megalakult a
Demokratikus Koalíció

Tapolca és Környéke csoportja!

Várunk mindenkit, aki szívesen beszélgetne

a helyi közéleti kérdésekről és az országos

eseményekről.

Elérhetőek vagyunk: 06-70/351-8596,
e-mail: dktapolca@gmail.com

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

autószállítás, autómentés
magyarországon és

egész európában.
tel.: +36-30/335-2258

Pálfi Szabolcs

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

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

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!

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

OUTLET
NIKE SB Férfi cipők

17.990 Ft helyett

12.990 Ft

NIKE Downshifter 8
női cipők
15.990 Ft helyett

12.990 Ft

Ezeken kívül

még számos

termékekkel

várjuk kedves

vásáróinkat!

(táskák, labdák,

sapkák ... stb.)



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.

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

Badacsonytomaji
üzletünkbe

keresünk.

szakképzett
eladót

Jelentkezni lehet

a 06-30/444-8397

telefonon.

EREDMÉNYES
NÖVÉNYTERMESZTÉS

www.biotragya.hu
Badacsonytördemic, Római út 119. 06/30/9468-452

Növényi eredetű szervestrágya granulátum.
Mentes az egészségre káros vegyi hatásoktól!

HATÉKONYABB minden állati eredetű szerves trágyánál!

BIOSOL
FORTE

Ellenállóbb növény

- szebb és jobb termés!

Szabó Ottó
autószerelő mester

autóvillamossági műszerész
mester

Szigliget, Dózsa u. 12.

Tel.: 06-30/9466-763

Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óráig

www.szabootto.hu

N
Y
S
Z
:
1
9
-
0
0
7
3
-
0
5

www.palosiautosiskola.hu

Tanfolyamot indítunk: Tantermi ill. e-learning képzések formájában.
Motor A1(B-vel), AM, A1, A2, A és „B” kategóriákból.

Tel.: 87/322-436, 06-30/3136-427
Beiratkozás: márc. 18. hétfő, 22. péntek 15 órakor

Forgalmi vizsga - Keszthelyen!

Tp. GLÁZER u. 5-ben
E.V.S.M.=
F.V.S.M.=
Á.K.O.= -
Á.K.K.= 189.100 Ft

72,41 %
64,29 %

AUTÓS-MOTOROS ISKOLAPÁLOSI

Állami támogatás
„B” kat. 25.000 Ft.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Badacsonytomaj csendes részén
2 nappali, 5 szoba, 2 félszoba, 3 für-
dőszoba helyiségekből álló, jó ál-
lapotú családi ház eladó 1057 m2-
es telekterülettel. Ir.ár: 21,9 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Révfülöp-Ecséren balatoni pano-
rámás, 3 szintes, 170 m2-es hasz-
nos területű, 4 szobás, 18 éves, jó
állapotú ház szigetelt falakkal, 1500
m2-es gyümölcsfás, díszfás telek-
kel, fúrt kúttal, 3 fázisú árammal, 2
terasszal eladó. Ir.ár: 15,8 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Révfülöpön balatoni panorámás 3
egész + 2 félszobás lakóház 1063
m2-es telekterülettel, garázzsal el-
adó. Ir.ár: 21,9 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635
A Szent György-hegyen 3 félszobás,
fürdőszobás hétvégi ház határo-
zottan csendes erdőszéli környe-
zetben eladó. Ir.ár: 12,9 mFt. Tel.:
06-20/915-6635
Tapolcán 1+2 félszobás, 66 m2-
es lakóterületű felújított hőszigetelt
ablakokkal rendelkező 4. emeleti er-
kélyes lakás eladó. Ir.ár: 14,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1 szoba,
fürdőszoba, WC, konyha helyisé-
gekből álló, közepes állapotú, föld-
szinti társasházi lakás saját gázka-
zános 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 Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kel foglalkozom 22 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nya-
ralót, mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást 
külföldi vevőkörrel! www. ba-
dacsonyingatlaniroda.hu 30 év ta-
pasztalatával segítem. Tel.: 06-
30/9477-270_____________________________

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

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

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

Családi ház eladó! 90 m2 felújított,
melléképületekkel, nagy megművelt
területtel, sok gyümölcsfával vál-
lalkozásra is alkalmas, jelenleg mű-
ködő gazdaság. Tel.: 06-30/630-
3831_____________________________
Tapolcán a Sebronban gazdálko-
dásra alkalmas 2,5 ha terület eladó
gazdasági épületekkel, víz, villany
a telken. Tel.: 06-30/959-2106_____________________________

Tapolcán 120+70 m2 lakóterüle-
tű, az erkélyről a hegyekre pano-
rámás 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2
konyhás családi ház nagy pincével,
garázzsal, műhellyel, új fa nyílá-
szárókkal és új tetővel eladó. Ir.ár:
29,5 mFt Tel.: 06-30/282-4146_____________________________

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

Keresünk eladó ingatlanokat ügyfe-
leink részére.  Lakásokat, családi
házakat, nyaralókat, pincéket, épí-
tési telkeket, mezőgazdasági terü-
leteket. Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

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

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

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

Eladó konyhabútor mosogatótál-
cával, csapteleppel, elöltöltős mo-
sógép, színes TV, fagyasztószek-
rény 6 fiókos, íróasztal, üvegajtós
kis szekrény, darabonként 10.000
Ft. Tel.: 06-30/630-3831_____________________________

Bárányok eladók élve vagy kony-
hakészen, húsvéti báránynak ide-
ális. T.: 06-30/330-5298_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Kati kertje Balatonedericsen idén
is várja márciustól a kertészkedni
vágyókat extra nagy virágzó mag-
nóliafákkal, 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 mű-
anyag boros hordó (a hordók gyá-
riak), Tapolca Tányérok egyedi
kollekció, 250 db bátaszék, 4 kap-
csos új cserép, Arany J. Kap-
csoskönyv, Batsányi Poétamunkái,
motoros permetező, akkutöltős
villany hegesztő, duplafalú mű-
anyag csónak evezőkkel. Tel.: 06-
70/331-2305_____________________________

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

1 db 22-es húsdaráló, 1 db hurka-
töltő, 1 db fa sózóteknő, 2 db
elektromos fűnyírógép, 1 db kézi fű-
nyírógép és 1 db damilos sze-
gélynyíró eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-70/352-9239_____________________________

150x140 cm fix hőszigetelt faab-
lak, műanyag redőnnyel + 1 ajtó
mellé fix üveges ablak 50x200
cm-es eladó. Tel.: 06-20/351-4902_____________________________

Jó állapotú franciaágy, korának
megfelelő állapotban lévő 1950-es
szekrénysor eladó, elvihető. Tel.:
06-70/410-9537_____________________________

2 személyes ágyneműtartós reka-
mié 2 fotellel együtt, 150 l-es vil-
lanybojler, gáztűzhely eladó. Tel.:
06-20/517-9082_____________________________

Tapolcán a Régi temetőben dup-
la sírhely eladó. Tel.: 06-70/881-
7825_____________________________
Révfülöpön 6x3,7 m-es fából ké-
szült tároló, elbontás fejében ingyen
elvihető. Tel.: 06-30/9811-598_____________________________

Eladó minőségi fehérbor Szent-
györgyhegyi olaszrizling. Tel.: 06-
30/997-6034_____________________________

Széna, szalma kiskocka bála, 60
l-es zárható tetejű műanyag hor-
dók 15 db, malac önetető és hízó
önetető eladó. Tel.: 06-30/227-
7549_____________________________
Kardánhajtású kúpos rönkhasí-
tó, hibátlan zománcú öntvénykád,
220 és 380 V-os vízszivattyúk,
130 l-es üst + üstház (krumplifő-
ző), 380-as kompresszor eladó.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-
20/243-8221_____________________________

Kölcsönző A-Z-ig Autótól – Zárig.
Kincső Apartman Angyalház szál-
láshely. 8300 Tapolca, Kinizsi Pál u
19. Autómentés, terepjárós teher
TAXI 0-24-ig.  Tel: +36-30/947-
2862_____________________________
Gáztűzhely – Zanussi, 2,5 éves –
eladó. Tel.: 87/322-555_____________________________

Újszerű ablakos és felültöltős au-
tomata mosógép, babakocsi 3
funkciós Greco Evo Trio márka ki-
tűnő állapotban eladó. Tel.: 06-
30/405-4552

Hotel Gabriella idegen nyelven
beszélő éjszakai recepcióst keres.
Érd.: mezzoltan@hotmail.com
vagy 06-30/9323-492_____________________________

Lesencetomaji Közös Önkor-
mányzati hivatal pályázatot hirdet
egy fő pénzügyi ügyintéző felvé-
telére, köztisztviselői jogviszony
keretében. A munkakör keretében
ellátandó feladat házipénztár ke-
zelése, pénzügyi számviteli ügyin-
tézés. Jelentkezési határidő: 2019.
március 25. Bővebb felvilágosítás
a 06-70/379-7305 számon kérhe-
tő _____________________________

Rompos Virágbolt koszorúkötőt
keres. Érdeklődni személyesen az
üzletben Tapolca, Hősök tere 2._____________________________

Badacsonyban és Badacso-
nyörsön házvezetőnőt / takarí-
tónőt keresünk azonnali kez-
déssel, éves állású 4 órás mun-
kaviszonnyal. Elvárások: mun-
kára való igényesség, megbíz-
hatóság, precizitás, egy hétvégi
nap vállalása. A munkavégzés el-
engedhetetlen feltétele a saját
gépjármű. Érdeklődni: +36-
70/333-2569_____________________________

Badacsonyi büfébe szakácsot és
önállóan dolgozni tudó pultost ke-
resek. Tel.: 06-20/923-8723

KÖZLEMÉNY

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. emeletén
74 m2-es, 3 szoba+nappalis, egye-
di gázfűtéses, erkélyes lakás eladó.
Az épület 2 éve teljes felújításon
esett át: külső szigetelés ill. új, hő-
szigetelt műanyag nyílászárók re-
dőnyökkel, szúnyoghálóval.  Ár:
16,9 M Ft   Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Budapest belvárosában 47 m2-es,
jó állapotú, összkomfortos, egyedi
gázfűtéses, világos lakás nagyon jó
helyen eladó.  Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Elcserélném Sümeg, Simon I. ut-
cai (kis lakótelep) kis 4-es társas-
házban lévő, földszintes, 68 m2-es,
2,5 szobás, egyedi központi fűtéses,
kertes, garázsos (tetőtér beépítési
lehetőség) lakásomat tapolcai, ke-
leti városrészben lévő (Kazinczy
tér, Juhász Gy. u.) 2, 2,5 szobás la-
kásra. Tel.: 06-30/970-5351_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben el-
adó egy 94 m2-es,  4 szobás, két-
szintes, összkomfortos, jó állapotú
sorházi családi ház. Ár: 23,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es la-
kás a Kazinczy téren. Felújított,
szigetelt, beépített új konyhával,
nagy erkéllyel. Tel.: 06-70/524-
5076, 06-70/391-0377_____________________________

Tapolcán a centrumban eladó egy
128 m2-es, kétszintes, kiváló álla-
potú 3 szoba + nappalis, igénye-
sen kialakított, 2 fürdőszobás,
egyedi gázfűtéses, klímás lakás, be-
épített konyhával. Tel: +36 70
3767 820_____________________________

Tapolcán a Kazinczy téren eladó
egy  57 m2-es, 2 szobás, teljesen
felújított, kiváló állapotú lakás. Klí-
ma, beépített új konyhabútor, saját,
zárt elő terasz, nagy, panorámás er-
kély!  Ár: 14,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tapolcán az Alkotmány utcában 50
m2-es szigetelt, teljesen felújított
lakás eladó tulajdonostól. Tel.: 06-
30/2324-250

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

Kiadó 5 szobás lakás áprilistól – ok-
tóberig Badacsonytomajon. Tel.:
06-30/562-1008_____________________________

Albérlet kiadó Tapolcán a Batsányi
utcában, teljesen felújított, 2 szo-
bás, bútorozatlan, max. 2 főnek,
nem dohányzó, jövedelemigazo-
lást és 3 havi kauciót kérünk. 70
ezer Ft/hó. Tel.: 06-70/570-5638_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalember ré-
szére albérlet kiadó. Tel.: 06-70/775-
3298

Révfülöp központjában 27 m2-es
üzlethelyiség hosszútávra kiadó
(Füredi, u. 4.), jó parkolási lehető-
séggel. Tel.: 06-30/9577-427_____________________________

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

Tapolcán, 70 m2-es belvárosi üz-
let hosszútávra kiadó. Tel.: 06-
30/9016-887, 06-70/424-9062

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-20/980-
8059_____________________________
Költöztetést vállalok rakodással
és egyéb áruszállítást. T.: 06-
20/946-9678_____________________________

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

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

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Badacsonyi vendéglátóegységbe
keresünk alkalmazottat pultos,
konyhai kisegítő, főzőasszony, lán-
gos-/palacsintasütő, asztallesze-
dő, takarító munkakörbe magas ke-
reseti lehetőséggel. Munkakörtől és
teljesítménytől függően 800-1300
Ft/órás kézhez kapott fizetéssel.
Kezdés április 10-től, szezonális
munka. Diákok, pályakezdők, nyug-
díjasok jelentkezését is szeretettel
várjuk! Érdeklődni: 06-30/414-34-
77-es telefonszámon lehetséges._____________________________

Tapolcai munkahelyre szakkép-
zett szakácsot, konyhai kisegítőt ke-
resünk éves állásra, azonnali kez-
déssel. Tel.: 06-30/644-0756_____________________________

Szent György-hegyi pincészet ke-
res traktoros-szőlőmunkást éves ál-
lásra. Tel.: +36-30/226-8412_____________________________

35 éves nő takarítást vállalna Ta-
polcán és környékén, B. kategóri-
ás jogosítvánnyal, reggel 8 órai kez-
dettel. Tel.: 06-70/882-1440_____________________________

A Hotel Gabriella & Vízimalom Ét-
terem éves állásra és szezonmun-
kára felszolgálókat keres! Érd.:
mezzoltan@hotmail.com vagy 06-
30/9323-492_____________________________

Vagyonőröket keresünk kiemelt
bérezéssel hamarosan induló zán-
kai munkavégzésre 24/48 órás
munkarendbe, alkalmazotti jogvi-
szonyban. Tel.: 06-30/324-6527_____________________________

Badacsonyi borászat éves állásra
traktorost keres. Szőlőmunkával
kapcsolatos tapasztalat előnyt je-
lent! Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 06-20/806-7799_____________________________

Balatongyöröki büfébe munkájá-
ra igényes konyhai kisegítőt és
felszolgáló hölgyet azonnali kez-
déssel felveszek. Tel.: 06-20/910-
3547_____________________________
A Balatontouirst révfülöpi Nap-
fény Kempingje teljes munkaidő-
ben, éves állásra, kerti munkást ke-
res. Érd.: napfeny@balatontou-
rist.hu vagy munkanapokon 9-17
óra között 06-30/7422-104_____________________________

Németországi telephelyű cég gép-
járművezetőket keres. Feltételek:
C+E kategóriás vezetői engedély,
GKI, gépjárművezetői kártya. Német
nyelvtudás előny. További infor-
máció: +4915781875257_____________________________

Tapolcai pékboltunkba eladó mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-70/389-
8292_____________________________
Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. mű-
szaki előkészítőt és építésvezetőt
keres. Pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Elvárások: szakképzettség,
önálló munkavégzés, jó terhelhe-
tőség. Amit kínálunk: hosszútávú
stabil munkahely, versenyképes
jövedelem. Jelentkezés: H-P: 7-
17-ig. Tel.: 06-30/249-4699, 06-
87/466-175

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

_____________________________

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

Homlokzatállvány bérbeadás, köl-
csönzés! Nikecell vágógép bérbe-
adása! T.: 06-30/472-7744_____________________________

Fűnyírást, füvesítést, kertfenntar-
tást, növények ültetését, metszést,
elhanyagolt telkek rendbetételét,
veszélyes fa kivágást vállaljuk. Tel.:
06-30/462-1008_____________________________

Vállalunk! Gyümölcsfa, szőlőmet-
szést, permetezést, fűkaszálást,
fűnyírást és bozótirtást! Családi ház,
nyaralók, kerti munkáit és takarí-
tását is vállaljuk! Kerti munkák te-
lefonon: 06-30/8548-119, takarítás:
06-20/4024-719_____________________________

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

Műkő, márvány, gránit síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécses-
tartók, felújítások betűvésés. Sza-
bó István kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

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

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

Eladnám Citroën Xantia full extrás
autómat, tartalék téli gumi szettel,
1,5 év műszakival. Ir.ár: 350.000 Ft.
Uitt: Suzukit vennék. Tel.: 06-
30/241-6384

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-
8439_____________________________
REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, via-
szok forgalmazása. Kapható ápo-
lókészlet fa ablakokhoz, bejárati
ajtókhoz. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

Eladó Badacsonytomajon 3 szintes,
5 szobás családi ház. Gáz és ve-
gyestüzelés, új lapradiátorokkal.
Ipari áram, garázs, kert van. Fix ár:
29,8 mFt. Bármikor megtekinthető.
Tel.: 06-30/6618-618_____________________________

Taliándörögdön 1300 m2-es bel-
területi építési telek eladó. közmű-
vek közvetlen az utcafronton ill. mel-
lette. Ár: 1.79 MFt! Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tapolca, Véndek-hegy déli részén
pince eladó akár állandó lakhatás-
ra is alkalmas. Víz, villany van. Tel.:
06-30/527-2890_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 belte-
rületi építési telek eladó csendes,
nyugodt helyen, gyönyörű panorá-
mával a Káli-medencére. 25 % be-
építési lehetőséggel. Ár: 5,99 MFt!
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Badacsonytomaj külterületén a
Balatontól 1,5 km-re, aszfaltozott út
mellett, 8000 m2, délnyugati fek-
vésű, panorámás, műveletlen, je-
lenleg szántó minősítésű terület el-
adó. Ir.ár: 1,3 mFt. Tel.: 06-20/231-
7008_____________________________
3142 m2 közművesített iparterület
Tapolcán, Sümegi úton, Sportház
mellett eladó. Tel.: 06-30/9475-
648_____________________________

Kisapátin ház, bádogos ipari gépek
és 1986-os Wartburg eladó. Tel.:
06-20/358-3922_____________________________

Eladó Halápi-hegyen jól termő, pi-
ros, kordonos szőlő 1200 m2-en.
Ir.ár: 250.000 Ft. Tel.: 06-70/2222-
653_____________________________

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

Tapolcán a Szent György utcában
110 m2-es felújítandó családi ház
eladó. Ár: 7,2 mFt. Tel.: 06-70/221-
7255_____________________________
Lesencetomajon, 100 m2-es, fel-
újításra szoruló,  cseréptetős csa-
ládi ház, külön nyári konyhával, 200
m2 Jó állapotú gazdasági épüle-
tekkel, klasszikus nádfedeles paj-
tával,  2.240 m2 belterületi  telken,
teljes közművel eladó. Ár. 10,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

2.100 m2 építési telelek, a Bala-
tontól, strandtól 150 m-re, gyönyörű
panorámával, 25% beépíthetőség-
gel eladó. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Horvátországban, Vir szigetén,
15 m-re a tengertől 60  m2-es, föld-
szinti, 2 szoba + nappali-amerikai
konyhás, 6 személyes, klimatizált
apartman lakás, teljes berende-
zéssel, egy újszerű, 165 le-s jet-ski-
vel eladó.  6-8 hónapot kiadható
egy évben! Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

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

Szent György-hegy Raposka felő-
li oldalán, 3300 m2-es zártkerti in-
gatlan, szép kilátással a Balatonra,
kis házzal eladó. A terület 3/4 rész-
ben  szőlővel telepített, aszfaltos út-
ról, jól megközelíthető, vízzel, vil-
lannyal ellátott, valamint 3 %-os be-
építési lehetőséget biztosít. Ár:
9,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820

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

Eladó Tapolcán az Ady E. utcában
1,5 szobás, 52 m2-es, IV. emeleti,
erkélyes téglalakás. Ir.ár: 11,8 mFt.
Érd.: 06-70/627-7228_____________________________

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

LAKÁS AC1Bdg

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y gyógy-
szertár mellett) Tel.: 06-30/393-
1525, 06-87/411-816 EXPRESSZ
munka. Mindenféle cipõ, táska,
lószerszám, foci, ponyva, farmer,
bõrkabát javítása, cipzár cseréje.
Póráz, nyakörv, derékszíj kapható.
Ringlizés, patentozás. Munkaru-
házat! Nyitva: H: szünnap, K-SZ-P:
8-16, CS: 8-18, SZ: 8-12, Ebédidõ
12-13_____________________________
Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkõtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, en-
gedélyezetése, beüzemelése, gáz-
fogyasztás optimalizálása, égés-
termék elemzés, kondenzációs
technológia. Energetikai, mûszaki-
biztonsági tanácsadás, gáz-ipari
mûszaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

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

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

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális be-
üzemelése, javítása. Továbbá kon-
vektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és gázboj-
lerek vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szántói
László gázszerelő T.: 06-20/520-
2465_____________________________
Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nad-
rág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől –
szüretig minden, ami szőlő. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és pan-
ziók éves karbantartása. Hívjon bi-
zalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi ácsi-
pari gépek (nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó), hidrauli-
kus tápegység 300 bar/380 V,  ben-
zin- és dízelmotoros aggregátorok, le-
vegős szerszámok,  tányércsiszoló
350 mm 380V,  festék- és habarcs-
keverők, benzin és dízel oldalkihaj-
tásos állómotorok 2-9 LE-ig, falho-
ronymaró, optikai távolságmérő,
optikai   szintező,  profi szintezőáll-
vány, Honda és Briggs motoros ka-
pálógépek Hilti-Fein-Bosch-Makita
gipszkartoncsavarozók,  gőzölős ta-
péta eltávolító gép, kapocs- és szög-
belövő gép 220V, Hilti 12V-os fúró-
csavarozó, Hilti-Bosch akkus fúró-
véső kalapács 36V, Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűrészek,  Echo
egykezes profi motorfűrész, Makita
akkus szegélyvágó, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest horgász-
csónaknak eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, új benzin-
motoros kúpos fahasító gép, körfű-
rész, akkus flex 24V, oszlopos fúró
benzinmtorosgép 220V, Honda mo-
toros Bomag lapvibrátor 75-100 kg,
Vibromax 1300 diesel lapvibrátor 130
kg, asztali körfűrészek 220/380V,
hordozható kisméretű cserépkályha,
Stihl – Husqvarna- Jonsered  ben-
zinmotoros sövényvágók, Fein fém-
vágó fűrész új, térkőroppantó új,
akkus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új,  Schul,
Diana, LG, Slavia légpuskák, Honda
aggregátor 2-6,5 KW/220V, hordoz-
ható kisméretű áramfejlesztők, új tás-
kakompresszorok, Makita akkus ko-
csiporszívó, akkus lépcsőjáró mol-
nárkocsi,  asztali körfűrészek, állvá-
nyos vizes köszörű átmérő 300 mm
220V, fás-szenes kályha, kézi csem-
pevágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más, ami-
re önnek szüksége lehet, érdeklőd-
jön! Csere is lehetséges. Hibás kis-
gép akkuk javítása! Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok,  benzinmo-
toros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, Stihl – Husqvarna fűkaszák,
fémvágó szalagfűrészek, ELU gér-
vágó-körfűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős gáz-
bojler újszerű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló szalagcsiszoló
70 cm-es szalaghosszal 220 V, lég-
kompresszorok 4 L-től 200 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari kivi-
telben is,  benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, Hilti-Spit-
Makita-Bosch- Metabo fúró- véső-
kalapács SDS MAX, kétkezes vé-
sőkalapács-bontókalapács 220V-os
új, ütvefúró, fúrógép, gipszkarton csa-
varozó, profi akkus fúrók, felsőmarók,
hegesztőtrafó 220/380V 190 A, kis-
és nagyflexek, szalag-rezgő-ekcen-
ter csiszolók, asztali kettős és vizes
köszörűk,  benzin- és dízelmotoros
aggregátorok, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevágók, ka-
ros fémdaraboló 380/220V-os, Hilti-
Bosch-Makita-Metabo szerszám-
gép dobozok eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi mellék-
termék (parketta és széldeszka)
méretre vágva, konyhakészen ki-
szállítva eladó. T.: 06-30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________

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

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Építőipari munkákat vállalunk in-
gyenes helyszíni felméréssel szak-
szerűen, precíz munkavégzés. Tel.:
06-30/999-2815_____________________________

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

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

_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettá-
zást, szõnyegezést, padlószőnye-
gezést, hajópadlózást, lambériá-
zást, linóleum fektetést vállalok
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/972-1622 Bors Tamás_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kőművest és segédmunkást éves
állásra, bejelentett munkahelyre
felveszek. Bér megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

A monoszlói Liszkay Borkúria keresi
már meglévő, jó csapatának új
tagjait: konyhai kisegítőt, szoba-
asszonyt, felszolgálót, kertészt és
önállóan dolgozni tudó szakácsot.
Megfelelő együttműködés esetén
éves állást biztosítunk. Verseny-
képes fizetés, Minőségi hozzáállást
ajánlunk és várunk el. 
www.liszkay.com, 
iroda@liszkay.com, 70/77-57-582_____________________________

Kertépítéshez férfi kollégát kere-
sünk  versenyképes bérezéssel.
Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást keres. 4-
5 fős brigádok és pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kínálunk:
hosszú távú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés: H-P: 7-17-ig Tel.:  +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Tapolcán a Caramell Kávézóba
fagylaltárust felveszünk. Érd.: a
helyszínen vagy a 06-30/9592-106_____________________________

Gyakorlattal rendelkező főzőasz-
szonyt, szakácsot felveszünk Ba-
laton-parti vendéglőbe. Tapolcáról
és környékéről a bejárás biztosított.
Tel.: 06-30/350-8480_____________________________

Az Eldorado Étterem és Kemping
Badacsonylábdihegyen felvételt
hirdet az alábbi munkakörök be-
töltésére: karbantartó, kertész, fel-
szolgáló, nyári diákmunkára idegen
nyelvet beszélő recepciós. Érdek-
lődni: 06-30/9468-452 vagy 
mezzoltan@hotmail.com_____________________________

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

Takarítás magánháznál, heti 1x, be-
vállalós, szabadfelfogású, ráérő,
független személyt keresünk. SMS-
ben bemutatkozás, idegenforga-
lomban házvezetés lehetséges.
Tel.: 06-20/921-0747_____________________________

LC Logistic Kft. irodai munkatársat
keres. Főbb feladatok: fuvarszer-
vezés, kapcsolattartás a meglévő
és leendő partnerekkel. Angol
és/vagy német nyelvtudás, B ka-
tegóriás jogosítvány feltétel. Tel.:
06-70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

Káptalantóti Kemencésház női, fér-
fi munkatársakat keres hétvégi vagy
állandó munkára. Sütni-főzni tudók
előnyben. Érd.: 06-70/252-3034_____________________________

Tapolcai Casa Nostra étterembe
felszolgálót és szakácsot vagy főzni
szerető kollégát keresünk éves vagy
idény jellegű munkára. Jelentkezni
önéletrajzzal az étteremben vagy a 
puravito.kft@gmail.com címen._____________________________

Nyirádi munkahelyre keresünk sze-
relési és lakatos munkára tapasz-
talt kollégát. Tel.: 06-30/5952-006_____________________________

Badacsonyba pultost keresünk.
Ugyanitt hétvégekre (szombat, va-
sárnap) beugrós pultost, konyhai ki-
segítő munkatársat keresünk! Szük-
ség esetén betanítunk! Érd.: 06-
30/7144-287_____________________________

Álláslehetőség! Badacsonyi mun-
kahelyre újonnan nyíló borozónkba
keresünk megbízható, jó kommu-
nikációkészséggel rendelkező, talp-
raesett, felelősségteljes fiatalembert
borárusító pultos munkakörbe. Érd.:
06-30/357-77-88-as telefonon le-
hetséges._____________________________

Szigligeti Alkotóház női munka-
társat keres felszolgáló illetve szo-
baasszony munkakörbe. Érdeklőd-
ni a 06-20/236-5692 telefonszámon
lehet. Önéletrajzot a szigliget@al-
kotomuveszet.hu címre várjuk.

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyászat,
visszér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734_____________________________
Természetgyógyász - kineziológus,
akupresszőr, okleveles masszőr,
spirituális tanácsadó. Szőlősi Er-
vinné Nemesgulács, Szilvafa u.
17. Bejelentkezés: 06-70/2058-
259

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

Kirándulásokhoz, kulturális prog-
ramokhoz keres hasonló társat öt-
venes, intelligens, vidám hölgy. Tel.:
06-70/365-4658

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA
MINDEN SZERDÁN
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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.

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

Badacsonytomaji
üzletünkbe

keresünk.

szakképzett
eladót

Jelentkezni lehet

a 06-30/444-8397

telefonon.

EREDMÉNYES
NÖVÉNYTERMESZTÉS

www.biotragya.hu
Badacsonytördemic, Római út 119. 06/30/9468-452

Növényi eredetű szervestrágya granulátum.
Mentes az egészségre káros vegyi hatásoktól!

HATÉKONYABB minden állati eredetű szerves trágyánál!

BIOSOL
FORTE

Ellenállóbb növény

- szebb és jobb termés!

Szabó Ottó
autószerelő mester

autóvillamossági műszerész
mester

Szigliget, Dózsa u. 12.

Tel.: 06-30/9466-763

Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óráig

www.szabootto.hu
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www.palosiautosiskola.hu

Tanfolyamot indítunk: Tantermi ill. e-learning képzések formájában.
Motor A1(B-vel), AM, A1, A2, A és „B” kategóriákból.

Tel.: 87/322-436, 06-30/3136-427
Beiratkozás: márc. 18. hétfő, 22. péntek 15 órakor

Forgalmi vizsga - Keszthelyen!

Tp. GLÁZER u. 5-ben
E.V.S.M.=
F.V.S.M.=
Á.K.O.= -
Á.K.K.= 189.100 Ft

72,41 %
64,29 %

AUTÓS-MOTOROS ISKOLAPÁLOSI

Állami támogatás
„B” kat. 25.000 Ft.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Badacsonytomaj csendes részén
2 nappali, 5 szoba, 2 félszoba, 3 für-
dőszoba helyiségekből álló, jó ál-
lapotú családi ház eladó 1057 m2-
es telekterülettel. Ir.ár: 21,9 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Révfülöp-Ecséren balatoni pano-
rámás, 3 szintes, 170 m2-es hasz-
nos területű, 4 szobás, 18 éves, jó
állapotú ház szigetelt falakkal, 1500
m2-es gyümölcsfás, díszfás telek-
kel, fúrt kúttal, 3 fázisú árammal, 2
terasszal eladó. Ir.ár: 15,8 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Révfülöpön balatoni panorámás 3
egész + 2 félszobás lakóház 1063
m2-es telekterülettel, garázzsal el-
adó. Ir.ár: 21,9 mFt. Tel.: 06-20/915-
6635
A Szent György-hegyen 3 félszobás,
fürdőszobás hétvégi ház határo-
zottan csendes erdőszéli környe-
zetben eladó. Ir.ár: 12,9 mFt. Tel.:
06-20/915-6635
Tapolcán 1+2 félszobás, 66 m2-
es lakóterületű felújított hőszigetelt
ablakokkal rendelkező 4. emeleti er-
kélyes lakás eladó. Ir.ár: 14,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 1 szoba,
fürdőszoba, WC, konyha helyisé-
gekből álló, közepes állapotú, föld-
szinti társasházi lakás saját gázka-
zános 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 Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kel foglalkozom 22 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Helyben hirdetve előbb találják
meg ingatlanát. Keresek Bada-
csony és körzetében házat, nya-
ralót, mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást 
külföldi vevőkörrel! www. ba-
dacsonyingatlaniroda.hu 30 év ta-
pasztalatával segítem. Tel.: 06-
30/9477-270_____________________________

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

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

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

Családi ház eladó! 90 m2 felújított,
melléképületekkel, nagy megművelt
területtel, sok gyümölcsfával vál-
lalkozásra is alkalmas, jelenleg mű-
ködő gazdaság. Tel.: 06-30/630-
3831_____________________________
Tapolcán a Sebronban gazdálko-
dásra alkalmas 2,5 ha terület eladó
gazdasági épületekkel, víz, villany
a telken. Tel.: 06-30/959-2106_____________________________

Tapolcán 120+70 m2 lakóterüle-
tű, az erkélyről a hegyekre pano-
rámás 5 szobás, 2 fürdőszobás, 2
konyhás családi ház nagy pincével,
garázzsal, műhellyel, új fa nyílá-
szárókkal és új tetővel eladó. Ir.ár:
29,5 mFt Tel.: 06-30/282-4146_____________________________

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

Keresünk eladó ingatlanokat ügyfe-
leink részére.  Lakásokat, családi
házakat, nyaralókat, pincéket, épí-
tési telkeket, mezőgazdasági terü-
leteket. Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

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

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

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

Eladó konyhabútor mosogatótál-
cával, csapteleppel, elöltöltős mo-
sógép, színes TV, fagyasztószek-
rény 6 fiókos, íróasztal, üvegajtós
kis szekrény, darabonként 10.000
Ft. Tel.: 06-30/630-3831_____________________________

Bárányok eladók élve vagy kony-
hakészen, húsvéti báránynak ide-
ális. T.: 06-30/330-5298_____________________________

Kukorica eladó. Tel.: 06-20/560-
2759_____________________________
Kati kertje Balatonedericsen idén
is várja márciustól a kertészkedni
vágyókat extra nagy virágzó mag-
nóliafákkal, 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 mű-
anyag boros hordó (a hordók gyá-
riak), Tapolca Tányérok egyedi
kollekció, 250 db bátaszék, 4 kap-
csos új cserép, Arany J. Kap-
csoskönyv, Batsányi Poétamunkái,
motoros permetező, akkutöltős
villany hegesztő, duplafalú mű-
anyag csónak evezőkkel. Tel.: 06-
70/331-2305_____________________________

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

1 db 22-es húsdaráló, 1 db hurka-
töltő, 1 db fa sózóteknő, 2 db
elektromos fűnyírógép, 1 db kézi fű-
nyírógép és 1 db damilos sze-
gélynyíró eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-70/352-9239_____________________________

150x140 cm fix hőszigetelt faab-
lak, műanyag redőnnyel + 1 ajtó
mellé fix üveges ablak 50x200
cm-es eladó. Tel.: 06-20/351-4902_____________________________

Jó állapotú franciaágy, korának
megfelelő állapotban lévő 1950-es
szekrénysor eladó, elvihető. Tel.:
06-70/410-9537_____________________________

2 személyes ágyneműtartós reka-
mié 2 fotellel együtt, 150 l-es vil-
lanybojler, gáztűzhely eladó. Tel.:
06-20/517-9082_____________________________

Tapolcán a Régi temetőben dup-
la sírhely eladó. Tel.: 06-70/881-
7825_____________________________
Révfülöpön 6x3,7 m-es fából ké-
szült tároló, elbontás fejében ingyen
elvihető. Tel.: 06-30/9811-598_____________________________

Eladó minőségi fehérbor Szent-
györgyhegyi olaszrizling. Tel.: 06-
30/997-6034_____________________________

Széna, szalma kiskocka bála, 60
l-es zárható tetejű műanyag hor-
dók 15 db, malac önetető és hízó
önetető eladó. Tel.: 06-30/227-
7549_____________________________
Kardánhajtású kúpos rönkhasí-
tó, hibátlan zománcú öntvénykád,
220 és 380 V-os vízszivattyúk,
130 l-es üst + üstház (krumplifő-
ző), 380-as kompresszor eladó.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-
20/243-8221_____________________________

Kölcsönző A-Z-ig Autótól – Zárig.
Kincső Apartman Angyalház szál-
láshely. 8300 Tapolca, Kinizsi Pál u
19. Autómentés, terepjárós teher
TAXI 0-24-ig.  Tel: +36-30/947-
2862_____________________________
Gáztűzhely – Zanussi, 2,5 éves –
eladó. Tel.: 87/322-555_____________________________

Újszerű ablakos és felültöltős au-
tomata mosógép, babakocsi 3
funkciós Greco Evo Trio márka ki-
tűnő állapotban eladó. Tel.: 06-
30/405-4552

Hotel Gabriella idegen nyelven
beszélő éjszakai recepcióst keres.
Érd.: mezzoltan@hotmail.com
vagy 06-30/9323-492_____________________________

Lesencetomaji Közös Önkor-
mányzati hivatal pályázatot hirdet
egy fő pénzügyi ügyintéző felvé-
telére, köztisztviselői jogviszony
keretében. A munkakör keretében
ellátandó feladat házipénztár ke-
zelése, pénzügyi számviteli ügyin-
tézés. Jelentkezési határidő: 2019.
március 25. Bővebb felvilágosítás
a 06-70/379-7305 számon kérhe-
tő _____________________________

Rompos Virágbolt koszorúkötőt
keres. Érdeklődni személyesen az
üzletben Tapolca, Hősök tere 2._____________________________

Badacsonyban és Badacso-
nyörsön házvezetőnőt / takarí-
tónőt keresünk azonnali kez-
déssel, éves állású 4 órás mun-
kaviszonnyal. Elvárások: mun-
kára való igényesség, megbíz-
hatóság, precizitás, egy hétvégi
nap vállalása. A munkavégzés el-
engedhetetlen feltétele a saját
gépjármű. Érdeklődni: +36-
70/333-2569_____________________________

Badacsonyi büfébe szakácsot és
önállóan dolgozni tudó pultost ke-
resek. Tel.: 06-20/923-8723

KÖZLEMÉNY

Tapolcán, az Ady Endre utcában
téglaépítésű társasház 3. emeletén
74 m2-es, 3 szoba+nappalis, egye-
di gázfűtéses, erkélyes lakás eladó.
Az épület 2 éve teljes felújításon
esett át: külső szigetelés ill. új, hő-
szigetelt műanyag nyílászárók re-
dőnyökkel, szúnyoghálóval.  Ár:
16,9 M Ft   Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Budapest belvárosában 47 m2-es,
jó állapotú, összkomfortos, egyedi
gázfűtéses, világos lakás nagyon jó
helyen eladó.  Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Elcserélném Sümeg, Simon I. ut-
cai (kis lakótelep) kis 4-es társas-
házban lévő, földszintes, 68 m2-es,
2,5 szobás, egyedi központi fűtéses,
kertes, garázsos (tetőtér beépítési
lehetőség) lakásomat tapolcai, ke-
leti városrészben lévő (Kazinczy
tér, Juhász Gy. u.) 2, 2,5 szobás la-
kásra. Tel.: 06-30/970-5351_____________________________

Tapolcán a keleti városrészben el-
adó egy 94 m2-es,  4 szobás, két-
szintes, összkomfortos, jó állapotú
sorházi családi ház. Ár: 23,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán eladó egy 59 m2-es la-
kás a Kazinczy téren. Felújított,
szigetelt, beépített új konyhával,
nagy erkéllyel. Tel.: 06-70/524-
5076, 06-70/391-0377_____________________________

Tapolcán a centrumban eladó egy
128 m2-es, kétszintes, kiváló álla-
potú 3 szoba + nappalis, igénye-
sen kialakított, 2 fürdőszobás,
egyedi gázfűtéses, klímás lakás, be-
épített konyhával. Tel: +36 70
3767 820_____________________________

Tapolcán a Kazinczy téren eladó
egy  57 m2-es, 2 szobás, teljesen
felújított, kiváló állapotú lakás. Klí-
ma, beépített új konyhabútor, saját,
zárt elő terasz, nagy, panorámás er-
kély!  Ár: 14,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tapolcán az Alkotmány utcában 50
m2-es szigetelt, teljesen felújított
lakás eladó tulajdonostól. Tel.: 06-
30/2324-250

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

Kiadó 5 szobás lakás áprilistól – ok-
tóberig Badacsonytomajon. Tel.:
06-30/562-1008_____________________________

Albérlet kiadó Tapolcán a Batsányi
utcában, teljesen felújított, 2 szo-
bás, bútorozatlan, max. 2 főnek,
nem dohányzó, jövedelemigazo-
lást és 3 havi kauciót kérünk. 70
ezer Ft/hó. Tel.: 06-70/570-5638_____________________________

Egy fő nemdohányzó fiatalember ré-
szére albérlet kiadó. Tel.: 06-70/775-
3298

Révfülöp központjában 27 m2-es
üzlethelyiség hosszútávra kiadó
(Füredi, u. 4.), jó parkolási lehető-
séggel. Tel.: 06-30/9577-427_____________________________

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

Tapolcán, 70 m2-es belvárosi üz-
let hosszútávra kiadó. Tel.: 06-
30/9016-887, 06-70/424-9062

Üzletek és autók feliratozása,
reklám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, molinó készítése. Rek-
lám feliratú ponyvák készítése,
feliratozása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-20/980-
8059_____________________________
Költöztetést vállalok rakodással
és egyéb áruszállítást. T.: 06-
20/946-9678_____________________________

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

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

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

Badacsonyi vendéglátóegységbe
keresünk alkalmazottat pultos,
konyhai kisegítő, főzőasszony, lán-
gos-/palacsintasütő, asztallesze-
dő, takarító munkakörbe magas ke-
reseti lehetőséggel. Munkakörtől és
teljesítménytől függően 800-1300
Ft/órás kézhez kapott fizetéssel.
Kezdés április 10-től, szezonális
munka. Diákok, pályakezdők, nyug-
díjasok jelentkezését is szeretettel
várjuk! Érdeklődni: 06-30/414-34-
77-es telefonszámon lehetséges._____________________________

Tapolcai munkahelyre szakkép-
zett szakácsot, konyhai kisegítőt ke-
resünk éves állásra, azonnali kez-
déssel. Tel.: 06-30/644-0756_____________________________

Szent György-hegyi pincészet ke-
res traktoros-szőlőmunkást éves ál-
lásra. Tel.: +36-30/226-8412_____________________________

35 éves nő takarítást vállalna Ta-
polcán és környékén, B. kategóri-
ás jogosítvánnyal, reggel 8 órai kez-
dettel. Tel.: 06-70/882-1440_____________________________

A Hotel Gabriella & Vízimalom Ét-
terem éves állásra és szezonmun-
kára felszolgálókat keres! Érd.:
mezzoltan@hotmail.com vagy 06-
30/9323-492_____________________________

Vagyonőröket keresünk kiemelt
bérezéssel hamarosan induló zán-
kai munkavégzésre 24/48 órás
munkarendbe, alkalmazotti jogvi-
szonyban. Tel.: 06-30/324-6527_____________________________

Badacsonyi borászat éves állásra
traktorost keres. Szőlőmunkával
kapcsolatos tapasztalat előnyt je-
lent! Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 06-20/806-7799_____________________________

Balatongyöröki büfébe munkájá-
ra igényes konyhai kisegítőt és
felszolgáló hölgyet azonnali kez-
déssel felveszek. Tel.: 06-20/910-
3547_____________________________
A Balatontouirst révfülöpi Nap-
fény Kempingje teljes munkaidő-
ben, éves állásra, kerti munkást ke-
res. Érd.: napfeny@balatontou-
rist.hu vagy munkanapokon 9-17
óra között 06-30/7422-104_____________________________

Németországi telephelyű cég gép-
járművezetőket keres. Feltételek:
C+E kategóriás vezetői engedély,
GKI, gépjárművezetői kártya. Német
nyelvtudás előny. További infor-
máció: +4915781875257_____________________________

Tapolcai pékboltunkba eladó mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-70/389-
8292_____________________________
Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. mű-
szaki előkészítőt és építésvezetőt
keres. Pályakezdők jelentkezését is
várjuk. Elvárások: szakképzettség,
önálló munkavégzés, jó terhelhe-
tőség. Amit kínálunk: hosszútávú
stabil munkahely, versenyképes
jövedelem. Jelentkezés: H-P: 7-
17-ig. Tel.: 06-30/249-4699, 06-
87/466-175

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

_____________________________

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

Homlokzatállvány bérbeadás, köl-
csönzés! Nikecell vágógép bérbe-
adása! T.: 06-30/472-7744_____________________________

Fűnyírást, füvesítést, kertfenntar-
tást, növények ültetését, metszést,
elhanyagolt telkek rendbetételét,
veszélyes fa kivágást vállaljuk. Tel.:
06-30/462-1008_____________________________

Vállalunk! Gyümölcsfa, szőlőmet-
szést, permetezést, fűkaszálást,
fűnyírást és bozótirtást! Családi ház,
nyaralók, kerti munkáit és takarí-
tását is vállaljuk! Kerti munkák te-
lefonon: 06-30/8548-119, takarítás:
06-20/4024-719_____________________________

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

Műkő, márvány, gránit síremlékek,
keretek, fedések, vázák, mécses-
tartók, felújítások betűvésés. Sza-
bó István kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

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

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

Eladnám Citroën Xantia full extrás
autómat, tartalék téli gumi szettel,
1,5 év műszakival. Ir.ár: 350.000 Ft.
Uitt: Suzukit vennék. Tel.: 06-
30/241-6384

Festményt, porcelánt, régi sző-
nyeget, egyéb régiségeket vásá-
rolnék. Pál László T.: 06-70/379-
8439_____________________________
REMMERS faipari faanyagvédő
szerek, lazúrok, lakkok, olajok, via-
szok forgalmazása. Kapható ápo-
lókészlet fa ablakokhoz, bejárati
ajtókhoz. VEMI-2003 Kft. Tapolca,
Gyulakeszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

Eladó Badacsonytomajon 3 szintes,
5 szobás családi ház. Gáz és ve-
gyestüzelés, új lapradiátorokkal.
Ipari áram, garázs, kert van. Fix ár:
29,8 mFt. Bármikor megtekinthető.
Tel.: 06-30/6618-618_____________________________

Taliándörögdön 1300 m2-es bel-
területi építési telek eladó. közmű-
vek közvetlen az utcafronton ill. mel-
lette. Ár: 1.79 MFt! Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tapolca, Véndek-hegy déli részén
pince eladó akár állandó lakhatás-
ra is alkalmas. Víz, villany van. Tel.:
06-30/527-2890_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2 belte-
rületi építési telek eladó csendes,
nyugodt helyen, gyönyörű panorá-
mával a Káli-medencére. 25 % be-
építési lehetőséggel. Ár: 5,99 MFt!
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Badacsonytomaj külterületén a
Balatontól 1,5 km-re, aszfaltozott út
mellett, 8000 m2, délnyugati fek-
vésű, panorámás, műveletlen, je-
lenleg szántó minősítésű terület el-
adó. Ir.ár: 1,3 mFt. Tel.: 06-20/231-
7008_____________________________
3142 m2 közművesített iparterület
Tapolcán, Sümegi úton, Sportház
mellett eladó. Tel.: 06-30/9475-
648_____________________________

Kisapátin ház, bádogos ipari gépek
és 1986-os Wartburg eladó. Tel.:
06-20/358-3922_____________________________

Eladó Halápi-hegyen jól termő, pi-
ros, kordonos szőlő 1200 m2-en.
Ir.ár: 250.000 Ft. Tel.: 06-70/2222-
653_____________________________

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

Tapolcán a Szent György utcában
110 m2-es felújítandó családi ház
eladó. Ár: 7,2 mFt. Tel.: 06-70/221-
7255_____________________________
Lesencetomajon, 100 m2-es, fel-
újításra szoruló,  cseréptetős csa-
ládi ház, külön nyári konyhával, 200
m2 Jó állapotú gazdasági épüle-
tekkel, klasszikus nádfedeles paj-
tával,  2.240 m2 belterületi  telken,
teljes közművel eladó. Ár. 10,9 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

2.100 m2 építési telelek, a Bala-
tontól, strandtól 150 m-re, gyönyörű
panorámával, 25% beépíthetőség-
gel eladó. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Horvátországban, Vir szigetén,
15 m-re a tengertől 60  m2-es, föld-
szinti, 2 szoba + nappali-amerikai
konyhás, 6 személyes, klimatizált
apartman lakás, teljes berende-
zéssel, egy újszerű, 165 le-s jet-ski-
vel eladó.  6-8 hónapot kiadható
egy évben! Tel: +36 70 376 7820_____________________________

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

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

Szent György-hegy Raposka felő-
li oldalán, 3300 m2-es zártkerti in-
gatlan, szép kilátással a Balatonra,
kis házzal eladó. A terület 3/4 rész-
ben  szőlővel telepített, aszfaltos út-
ról, jól megközelíthető, vízzel, vil-
lannyal ellátott, valamint 3 %-os be-
építési lehetőséget biztosít. Ár:
9,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820

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

Eladó Tapolcán az Ady E. utcában
1,5 szobás, 52 m2-es, IV. emeleti,
erkélyes téglalakás. Ir.ár: 11,8 mFt.
Érd.: 06-70/627-7228_____________________________

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

LAKÁS AC1Bdg

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300 Ta-
polca, Berzsenyi u. 13. (az Y gyógy-
szertár mellett) Tel.: 06-30/393-
1525, 06-87/411-816 EXPRESSZ
munka. Mindenféle cipõ, táska,
lószerszám, foci, ponyva, farmer,
bõrkabát javítása, cipzár cseréje.
Póráz, nyakörv, derékszíj kapható.
Ringlizés, patentozás. Munkaru-
házat! Nyitva: H: szünnap, K-SZ-P:
8-16, CS: 8-18, SZ: 8-12, Ebédidõ
12-13_____________________________
Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkõtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, en-
gedélyezetése, beüzemelése, gáz-
fogyasztás optimalizálása, égés-
termék elemzés, kondenzációs
technológia. Energetikai, mûszaki-
biztonsági tanácsadás, gáz-ipari
mûszaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szijártó
Jenõ T.: 06-30/377-8269, 06-
87/350-904_____________________________

Redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

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

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

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Minden tí-
pusú gáztűzhely garanciális be-
üzemelése, javítása. Továbbá kon-
vektorok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és gázboj-
lerek vízkőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása. Szántói
László gázszerelő T.: 06-20/520-
2465_____________________________
Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés csere,
cipzár csere, függönyszegés, nad-
rág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267 Nyit-
vatartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Szőlő és fametszést vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől –
szüretig minden, ami szőlő. Vala-
mint permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és pan-
ziók éves karbantartása. Hívjon bi-
zalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi ácsi-
pari gépek (nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó), hidrauli-
kus tápegység 300 bar/380 V,  ben-
zin- és dízelmotoros aggregátorok, le-
vegős szerszámok,  tányércsiszoló
350 mm 380V,  festék- és habarcs-
keverők, benzin és dízel oldalkihaj-
tásos állómotorok 2-9 LE-ig, falho-
ronymaró, optikai távolságmérő,
optikai   szintező,  profi szintezőáll-
vány, Honda és Briggs motoros ka-
pálógépek Hilti-Fein-Bosch-Makita
gipszkartoncsavarozók,  gőzölős ta-
péta eltávolító gép, kapocs- és szög-
belövő gép 220V, Hilti 12V-os fúró-
csavarozó, Hilti-Bosch akkus fúró-
véső kalapács 36V, Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűrészek,  Echo
egykezes profi motorfűrész, Makita
akkus szegélyvágó, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest horgász-
csónaknak eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, új benzin-
motoros kúpos fahasító gép, körfű-
rész, akkus flex 24V, oszlopos fúró
benzinmtorosgép 220V, Honda mo-
toros Bomag lapvibrátor 75-100 kg,
Vibromax 1300 diesel lapvibrátor 130
kg, asztali körfűrészek 220/380V,
hordozható kisméretű cserépkályha,
Stihl – Husqvarna- Jonsered  ben-
zinmotoros sövényvágók, Fein fém-
vágó fűrész új, térkőroppantó új,
akkus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új,  Schul,
Diana, LG, Slavia légpuskák, Honda
aggregátor 2-6,5 KW/220V, hordoz-
ható kisméretű áramfejlesztők, új tás-
kakompresszorok, Makita akkus ko-
csiporszívó, akkus lépcsőjáró mol-
nárkocsi,  asztali körfűrészek, állvá-
nyos vizes köszörű átmérő 300 mm
220V, fás-szenes kályha, kézi csem-
pevágók, csendes ágdaráló 220V el-
adó – és még sok minden más, ami-
re önnek szüksége lehet, érdeklőd-
jön! Csere is lehetséges. Hibás kis-
gép akkuk javítása! Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok,  benzinmo-
toros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, Stihl – Husqvarna fűkaszák,
fémvágó szalagfűrészek, ELU gér-
vágó-körfűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős gáz-
bojler újszerű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló szalagcsiszoló
70 cm-es szalaghosszal 220 V, lég-
kompresszorok 4 L-től 200 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari kivi-
telben is,  benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, Hilti-Spit-
Makita-Bosch- Metabo fúró- véső-
kalapács SDS MAX, kétkezes vé-
sőkalapács-bontókalapács 220V-os
új, ütvefúró, fúrógép, gipszkarton csa-
varozó, profi akkus fúrók, felsőmarók,
hegesztőtrafó 220/380V 190 A, kis-
és nagyflexek, szalag-rezgő-ekcen-
ter csiszolók, asztali kettős és vizes
köszörűk,  benzin- és dízelmotoros
aggregátorok, dekopírfűrészek, fel-
sőgerendás vizes csempevágók, ka-
ros fémdaraboló 380/220V-os, Hilti-
Bosch-Makita-Metabo szerszám-
gép dobozok eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018

_____________________________

Tűzifa! Tölgy fűrészüzemi mellék-
termék (parketta és széldeszka)
méretre vágva, konyhakészen ki-
szállítva eladó. T.: 06-30/339-7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________

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

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Építőipari munkákat vállalunk in-
gyenes helyszíni felméréssel szak-
szerűen, precíz munkavégzés. Tel.:
06-30/999-2815_____________________________

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

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

_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, parkettá-
zást, szõnyegezést, padlószőnye-
gezést, hajópadlózást, lambériá-
zást, linóleum fektetést vállalok
Tapolcán és környékén. T.: 06-
30/972-1622 Bors Tamás_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kőművest és segédmunkást éves
állásra, bejelentett munkahelyre
felveszek. Bér megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

A monoszlói Liszkay Borkúria keresi
már meglévő, jó csapatának új
tagjait: konyhai kisegítőt, szoba-
asszonyt, felszolgálót, kertészt és
önállóan dolgozni tudó szakácsot.
Megfelelő együttműködés esetén
éves állást biztosítunk. Verseny-
képes fizetés, Minőségi hozzáállást
ajánlunk és várunk el. 
www.liszkay.com, 
iroda@liszkay.com, 70/77-57-582_____________________________

Kertépítéshez férfi kollégát kere-
sünk  versenyképes bérezéssel.
Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást keres. 4-
5 fős brigádok és pályakezdők je-
lentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kínálunk:
hosszú távú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, munkaruha.
Jelentkezés: H-P: 7-17-ig Tel.:  +36-
30/249-4699, 06-87/466-175_____________________________

Tapolcán a Caramell Kávézóba
fagylaltárust felveszünk. Érd.: a
helyszínen vagy a 06-30/9592-106_____________________________

Gyakorlattal rendelkező főzőasz-
szonyt, szakácsot felveszünk Ba-
laton-parti vendéglőbe. Tapolcáról
és környékéről a bejárás biztosított.
Tel.: 06-30/350-8480_____________________________

Az Eldorado Étterem és Kemping
Badacsonylábdihegyen felvételt
hirdet az alábbi munkakörök be-
töltésére: karbantartó, kertész, fel-
szolgáló, nyári diákmunkára idegen
nyelvet beszélő recepciós. Érdek-
lődni: 06-30/9468-452 vagy 
mezzoltan@hotmail.com_____________________________

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

Takarítás magánháznál, heti 1x, be-
vállalós, szabadfelfogású, ráérő,
független személyt keresünk. SMS-
ben bemutatkozás, idegenforga-
lomban házvezetés lehetséges.
Tel.: 06-20/921-0747_____________________________

LC Logistic Kft. irodai munkatársat
keres. Főbb feladatok: fuvarszer-
vezés, kapcsolattartás a meglévő
és leendő partnerekkel. Angol
és/vagy német nyelvtudás, B ka-
tegóriás jogosítvány feltétel. Tel.:
06-70/524-6474, 06-30/516-4224_____________________________

Káptalantóti Kemencésház női, fér-
fi munkatársakat keres hétvégi vagy
állandó munkára. Sütni-főzni tudók
előnyben. Érd.: 06-70/252-3034_____________________________

Tapolcai Casa Nostra étterembe
felszolgálót és szakácsot vagy főzni
szerető kollégát keresünk éves vagy
idény jellegű munkára. Jelentkezni
önéletrajzzal az étteremben vagy a 
puravito.kft@gmail.com címen._____________________________

Nyirádi munkahelyre keresünk sze-
relési és lakatos munkára tapasz-
talt kollégát. Tel.: 06-30/5952-006_____________________________

Badacsonyba pultost keresünk.
Ugyanitt hétvégekre (szombat, va-
sárnap) beugrós pultost, konyhai ki-
segítő munkatársat keresünk! Szük-
ség esetén betanítunk! Érd.: 06-
30/7144-287_____________________________

Álláslehetőség! Badacsonyi mun-
kahelyre újonnan nyíló borozónkba
keresünk megbízható, jó kommu-
nikációkészséggel rendelkező, talp-
raesett, felelősségteljes fiatalembert
borárusító pultos munkakörbe. Érd.:
06-30/357-77-88-as telefonon le-
hetséges._____________________________

Szigligeti Alkotóház női munka-
társat keres felszolgáló illetve szo-
baasszony munkakörbe. Érdeklőd-
ni a 06-20/236-5692 telefonszámon
lehet. Önéletrajzot a szigliget@al-
kotomuveszet.hu címre várjuk.

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyászat,
visszér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734_____________________________
Természetgyógyász - kineziológus,
akupresszőr, okleveles masszőr,
spirituális tanácsadó. Szőlősi Er-
vinné Nemesgulács, Szilvafa u.
17. Bejelentkezés: 06-70/2058-
259

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

Kirándulásokhoz, kulturális prog-
ramokhoz keres hasonló társat öt-
venes, intelligens, vidám hölgy. Tel.:
06-70/365-4658

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA
MINDEN SZERDÁN

17 ÓRAKOR



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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXV. évf./10.   2019. március 16.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

Bakonyerdő Zrt.
BEFAG Parkettagyára
felvételt hirdet betanított munkás, nehézgépkezelő
jogosítvánnyal rendelkező udvaros valamint asztalos

vagy faipari gépkezelő munkakörbe.

Részletes önéletrajzokat
a horvath.e@bakonyerdo.hu email címre várjuk.

Elsősorban Kékkút 20 km-es körzetéből várjuk a jelentkezőket.
Munkába járás: cég autóbuszával !a történik

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdekl dés , jelentkezés az alábbi várjuk:ő ed edet címen

VEVŐSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAT

Kékkúti palackozó üzemünkbe azonnali belépéssel

keresünk!

Szentkirályi - Kékkúti Ásványvíz Kft.
Enyingi Renáta – HR specialista, Telefon: 06 87 563 200, 06 87 563 232

Email: enyingi.renata@szentkiralyi-kekkuti.hu
Lóczi Lea - Recruiter, Telefon: 06 70 983 9999

Email: loczi.lea@szentkiralyi-kekkuti.hu

Mindenképp jelentkezz, ha:

Feladatok:

Amit mi kínálunk:

• Középfokú végzettséged van
• Magabiztos számítógépes ismeretekkel rendelkezel
• Jó kommunikációs készséged van
• Önállóan és pontosan végzed a munkát
• Rendkívül jó problémamegoldó készséggel rendelkezel
• Ismered az SAP vállalatirányítási rendszert
• Alap angol nyelvtudásod van

• Rendelések rögzítése
• Számlázás
• Kapcsolattartás a vevőkkel és kereskedelmi kollégákkal
• Szükség szerint más feladatkörben dolgozó munkatárs helyettesítése, munkájának
támogatása, illetve egyéb adminisztratív feladatok ellátása

• Éves szinten bruttó 255.000,- Ft béren kívüli juttatást
• Versenyképes bérezést, rendszeres béremelést
• Havi ösztönző prémium rendszert
• Teljes körű élet és balesetbiztosítást
• Új munkatárs ajánlási bónusz rendszert
• Hosszú távú munkalehetőséget
• Családias hangulatot és céges rendezvényeken való részvételi lehetőséget
• Kedvezményes ásványvíz vásárlási lehetőséget

DOLGOZZ NÁLUNK!
Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari társasága

vagyunk, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Betanított munkásokat

Targoncavezetőket

CNC gépkezelőket, esztergályosokat,
lakatosokat, gépbeállítókat, felületkezelőket,

fémipari szakmával rendelkező munkatársakat

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

(ülő vagy álló munkakörök)
csomagolókat, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

(SMT gépkezelőket napi 12 órás munkaidőbe)

valamint

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2019. március 19. 14 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(kedd)

INGATLANT szeretne eladni és eddig nem sikerült?
Kérem, bízzon meg minket, irodánk 30 éves tapasztalattal

rendelkezik.
Területünk Balatonszepezd - Balatonederics közti szakasz,

főleg balatonparti települések.
Kft. Badacsony Tel.: 06-70/374-0080

www.badacsony.hu A Tapolcai Pisztrángtelepen
egész évben kapható:

Élő pisztráng
Füstölt pisztráng
Élő ponty
Élő szürke harcsa

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

NYITVA:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-17

SZOMBATON 8-13

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka.

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

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

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

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.

MÁRCIUS 15-ÉN IS NYITVA!MÁRCIUS 15-ÉN IS NYITVA!

Prof. Dr. Papp Lajos

szívsebész tart

előadást a Kisapáti

Művelődési Házban

2019. 03. 29-én

17 órai kezdettel.
Az előadás után

a professzor úr dedikálja

a könyvét.

A belépés ingyenes,

mindenkit szeretettel

várunk!

(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

JÉGKRÉMEK MÁR KAPHATÓK!

CSOMAGOLÓ

átlag kereset nettó 160.000 Ft-tól
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA VESZPRÉMBEN

Kölcsönzést-közvetítést eng.

nyil. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
CÉGES

BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL:
Ajka, Tapolca, Berhida,

Várpalota, Villonya, Zirc, Litér,
Bakonynána, Papkeszi,

Balatonfűzfő, Balatonkenese,
Királyszentistván, Peremarton

+36 20 216 56 10

ÓRABÉR: br. 1100 Ft-tól
�

�

�

�

Cafeteria: br. 25900 Ft
Havonta ajándék termékek
Munkaruha és cipő biztosítása
Fizetési előleg akár minden héten!

MUNKAÜGYES,
TITKÁRNŐ

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet

munkakör betöltésére.
Jelentkezés Egerszegi Cecília

gazdasági vezetőnél
Tel.: 06-30/475-2894

E-mail: gazdasag@hotelpelion.hunguesthotels.hu

Figyelem Hölgyeim!

CIPŐVÁSÁR
Hatalmas tavaszi cipővásár

március 21-én csütörtökön 8-11-ig
a tapolcai piactéren!

Egyes modellek 499 Ft
Legújabb tavaszi modellek 1500 Ft-tól

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Raposka község közterületeinek fűnyírási,

kaszálási feladatainak ellátására
Raposka Község Önkormányzata Raposka község

önkormányzati fenntartású zöldterületeinek fűnyírási és
kaszálási munkáinak elvégzésére

2019. évre pályázatot ír ki.

A pályázati kiírás a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Csoportjánál (Tapolca, Hősök tere 15.)

vehető át.

Tapolca, 2019. március 11. Bolla Albert polgármester sk.

A pályázat beadási határideje: 2019. április 01. 13 óra.

Megalakult a
Demokratikus Koalíció

Tapolca és Környéke csoportja!

Várunk mindenkit, aki szívesen beszélgetne

a helyi közéleti kérdésekről és az országos

eseményekről.

Elérhetőek vagyunk: 06-70/351-8596,
e-mail: dktapolca@gmail.com

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

autószállítás, autómentés
magyarországon és

egész európában.
tel.: +36-30/335-2258

Pálfi Szabolcs

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

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

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!

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

OUTLET
NIKE SB Férfi cipők

17.990 Ft helyett

12.990 Ft

NIKE Downshifter 8
női cipők
15.990 Ft helyett

12.990 Ft

Ezeken kívül

még számos

termékekkel

várjuk kedves

vásáróinkat!

(táskák, labdák,

sapkák ... stb.)
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