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, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVI. évf./2.   2020. január 18.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

TŰZIFA AKCIÓ
AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL

2020. január 3-tól a készlet erejéig.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS RENDELÉS:
Uzsai Erdészeti Igazgatóság • Cím: 8321 Uzsa, Erdésztelep 19.

Telefon: 06-87/536-023 • E-mail: uzsa@bp-erdo.hu
A feltüntetett árak az áfát és a szállítási költséget tartalmazzák.

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

CSER vagy AKÁC vagy GYERTYÁN VÁLOGATOTT TŰZIFA
(2 méteres hosszban) 5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
132 080 Ft helyett most 122 555 Ft

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
151 130 Ft helyett most 144 780 Ft
Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.

EDIT GOLD ÓRA-ÉKSZERÜZLET
Tapolca, Deák F. u. 12. (Séró mellett)

AKCIÓ!!!
MINDEN KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁSNÁL

ARANY ÉKSZEREK
EZÜST ÉKSZEREK
ÓRA-AJÁNDÉKTÁRGY

-20%
-40%
-50%

Az akció január 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes!

Új helyen, megújult környezetben várjuk továbbra is kedves vásárlóinkat!

Február 1-től Tapolcán a Főtéri Könyvesbolt és az
Eurós bolt mellett, a volt Pura Vida étterem helyén

nyitjuk meg igényes, szép Virágboltunkat.

Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal! Tel.: 06-30/348-7469
Eladót felveszek!

Hiszen tudják, Elemér Virágboltja az Ön üzleti partnere. Számíthat Ránk!

ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!Elemér
Virágboltja

Élelmiszeripari csomagoló
Veszprémben

3 műszak, kiemelkedő bérezés, cafeteria,
termékjuttatás, kedvezményes vásárlási lehetőség

ÚJRA!!!

3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,
vizuális ellenőröket,

targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat,
8 vagy 12 órás munkarendbe SMT operátorokat

Tapolcára
egyszerűsített foglalkoztatás keretében

gyártósori operátort fizikai területre

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

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.

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

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

vagy keress fel minket személyesen:
manatwork@manatwork.hu

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

Kezdő alapbérek 180-200.000 Ft/hótól,
Pótlékok (de. 10%, du. 20%, éj 40%), Étkezési támogatás (13.000 Ft/hó),

Teljesítmény prémium, 13. havi bér, Nyereség részesedés,
Gyermekek iskolakezdési támogatása (15-40.000 Ft/gyermek)

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit

TAVALYI ÁRON!

Teljeskörű
építőipari

kivitelezést
vállalunk

tervezéstől
kulcsrakészig.
Érd.: 06-70/252-3034
balatoniepitok@gmail.com

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

Aquametodika Kft.
Tel.: 06-20/530-7555

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
05.00 - 22.00

14.00 - 20.00
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.
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Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

MEGBECSÜLÉS IDŐSEK OTTHONÁBA

ÁPOLÓ-GONDOZÓT
(ÁLT. ÁPOLÓ VAGY SZOC. GONDOZÓ)

keresünk szakképzettséggel rendelkező

.
Jelentkezni önéletrajzzal lehet:

idosotthon@megbecsules.t-online.hu,
postai úton vagy személyesen leadva:

Tapolca, Arany J. u. 8.

A Répa Rozi Csárda pizzériájába
keresünk ,

és .
Gyakorlat és idegennyelv tudás előny.

Magas kereseti lehetőség!
2 nap munka, 2 nap szabad.

FELSZOLGÁLÓ PULTOS
HÖLGYEKET PIZZAFUTÁROKAT

Tel.: 06-30/444-6777

GÉPKEZELŐ KÉPZÉS ÉS VIZSGA

FEBRUÁRBAN TAPOLCÁN!
TARGONCAVEZETŐ,

EMELŐGÉP-KEZELŐ ÉS

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

IRATOKKAL EGYÜTT: 2020. 02. 04.
Info/jelentkezés: 06-70/673-7375
Füredi Képző Kft. • E-001711/2017Kölcsönzést-közvetítést eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉGEK
INGYENES BUSZJÁRATOK TAPOLCÁRÓL!

CSOMAGOLÓ
Alapbér: br. 195.000 Ft + Cafeteria: br. 25.900 Ft

Műszakpótlék: 15-50% + bónuszok
+36 20 282 35 70

SZENZOR-ÖSSZESZERELŐ
Kereset: nettó 175.000 Ft-tól

+36 20 240 54 49

Az

nemesgulácsi munkahelyre.

IBD Quality Kft.
hegesztő-robot kezelő és
lakatos munkatársat keres

Bővebb információért hívja a telefonszámot.06/20/4800827
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Érd.: 06-70/369-8655

Külföldi
munkavállalásra

is alkalmas

Külföldi
munkavállalásra

is alkalmas

indul Tapolcán
február 07-től.

Svéd frissítőmasszázs: 39.000 Ft
Nyirokmasszázs: 42.000 Ft

Reflex talpmasszázs: 42.000 Ft

MASSZÁZS-
TANFOLYAM
MASSZÁZS-

TANFOLYAM
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meghirdeti

TAPOLCA COOP Zrt.

a , Szabó E. u. 17. és
a , Kossuth u. 80. szám
alatti üzlethelyiségét.

Tapolca-Diszel
Lesencetomaj

a , Kossuth u. 92. és
a , Rákóczi u. 4. szám
alatti élelmiszerboltokat.

Lesencefalu
Sáska

Az üzletek egyéb, egyeztetett
profilban is üzemeltethetők

kedvező bérleti konstrukciókban.

Az üzletekre pályázni a Zrt.
központjában írásban leadott

pályázattal 2020. január 31-ig
lehet.

Bővebb információ hétfőtől péntekig
kérhető (8-12 óra között)

a TAPOLCA COOP Zrt. központi
irodájában ( alatt)

személyesen, illetve telefonon a
számon.

Tapolca, Fő tér 5.

87/510-425

BÉRLETES
ÜZEMELTETÉSRE

ELADÁSRA vagy
BÉRLETES üzemeltetésre

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankk rty s fizet s lehets ges.á á é é

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
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Gépjármű eredetiség vizsgálat

Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

Keszthely, Kossuth 4. • Tel.: 83/311-284 • Nyitva: H-P.: 10-18, Szo.: 9-18

Keszthely, Pethő u. 2/a. • Tel.: 83/313-480 • Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

- ARISTON

(Kazinczy iskolánál)

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

• Fornetti sütésre előrendelést felveszünk

• Fólialufik
• LÉGVÁRBÉRLÉS
• Latex léggömbök • Parti tányérok,

poharak, füzérek, lampionok, feliratok
• Üdítők • Édességek
• HÉLIUMOS LUFI •

MAZSOLA
FORNETTI és PARTIKELLÉK

Magas hozamú
befektetés!

Ingyenes info:
06-30/475-2206 77
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Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

kft.nyomda

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

ingyenes hetilap

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

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Alkalmi és
báli ruhák

érkeztek!

Alkalmi és
báli ruhák

érkeztek!

Új kollekció!Új kollekció!

TAPOLCA ÁLLATORVOSI KÖZPONT

DR. ÁSVÁNYI TAMÁS
Tapolca, Batsányi u. 44.
Tel.: 06-20/9217-372

Email: asvanyi.tamas@gmail.com
www.tapolcaallatorvos.hu

Nyitvatartás:
hétfő-péntek de.: 9.00-11:00, du.: 15:00-18:00

2019. október 1-től
2020. március 1-ig
a szombat reggeli
rendelés szünetel!



WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi
Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitva tartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-os
közvetítési jutalékkal foglal-
kozom 23 éves gyakorlattal
ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök
ingatlanközvetítő 
Közvetlen patakparti (mind-
két oldali) fekvésű kis hétvé-
gi ház eladó. Ir.ár: 2,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 30 m2-
es nagyon jó állapotú, önálló
gázkazános fűtésű üzlethe-
lyiség eladó. Ir.ár: 9,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában újszerű
állapotú, 109 m2-es lakóterü-
letű, amerikai konyha, 2 szoba,
2 fürdőszoba helyiségekből
álló családi ház garázzsal, au-
tóbeállóval eladó. Ir.ár: 31 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújított, egyszobás
sorházi lakás jellegű önálló fű-
tésű családi ház eladó. Ir.ár:
6,9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosának leg-
jobb utcáinak egyikén nagyon
jó statikai állapotú, de nem fel-
újított 63 m2-es lakóterületű
családi ház kb. 600 m2-es te-
lekkel eladó. Ir.ár: 22,8 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca nyugati részén önálló
gázfűtéses, 1 és fél szobás, jó
állapotú, erkélyes, 2. emele-
ti lakás eladó. Ir.ár: 10,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Tapolcán a Móricz Zs. utcá-
ban 540 m2-es, 50% beépít-
hetőségű, közművesített épí-
tési telek kis házzal eladó.
Érd.: 06-20/973-4508_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % köz-
vetítési díjért, 30 év ta-
pasztalatával, széles vevő-
körrel, a lehető legjobb ve-
vőt találjuk meg rá. Tel.:
+36-30/9477-270 Várom
hívását!_____________________________

Monostorapáti és Balaton-
henye között erdő és rét el-
adó. Érd.: 06-30/528-9531_____________________________

A Csobánc hegyen gyönyörű
panorámával eladó 1,4 ha zárt-
kerti terület, 33+18 m2-es
pince-présház + feldolgozóval,
teljes felszereléssel. A terület
70 %-ban gondozott jól termő
szőlő, a többi területen 80 db
termő gyümölcsfa van. Ár: 12
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

A Szent György-hegy lábánál
2,4 ha kiváló minőségű, jól
termő, szakértelemmel gon-
dozott szőlő terület. Össze-
tétel: 1,1 ha szürkebarát, 1,3
ha sauvignon blanc. Ár: 14,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást, bo-
zótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, zöldhulladék el-
szállítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbíz-
ható munka, számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt lera-
kás, konyhakész és méterfa
szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők készí-
tése. Tel.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja
lakóházak, épületek, irodák,
rendelők, áruházak, iskolák,
óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképe-
sen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos,
modern bútor kárpitozása rö-
vid határidővel! Étkezőszékek,
fotelek, kanapék áthúzása.
Nagy szövetválaszték! In-
gyenes felmérés! Ábrahám-
hegy, tel.: 06-30/906-7556_____________________________

Elszáradt, veszélyes fa ki-
vágást, elhanyagolt telkek
rendbetételét, kertrendezést,
zöld munkák elvégzését, fák
metszését, fűnyírást válla-
lok. Tel.: 06-30/786-4298_____________________________

Autólámpák polírozását, lak-
kozását (UV-álló lakkal) vál-
lalok. Tel.: 06-30/738-5724_____________________________

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, homlokzatfestés.
Tel.: 06-30/6615-093 Szabó
Norbert_____________________________

Szobafestést, mázolást és
szigetelést vállalok. Tel.: 06-
20/315-2514_____________________________

Víz-, fűtésszerelést vállalok
csapcserétől a komplett ki-
vitelezésig, hívjon bizalom-
mal! Szabó Attila, tel.: 06-
30/265-0351_____________________________

Lakatosmunkák, kovácsolt
jellegű kapuk, korlátok, kerí-
tések készítése rövid határ-
idővel, korrekt áron. Tel.: 06-
30/286-0458

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű
tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva el-
adó. Kis kályhától a kazán
méretig. Tel.: 06-30/339-7950

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátiba, Ka-
polcsra, Szigligetre, Talián-
dörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyom-
da Kft. 8300 Tapolca, Bat-
sányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059_____________________________

Virágboltba eladót keresek
Tapolcára. Elemér Virágbolt-
ja. Érd.: 06-30/348-7469_____________________________

Szobafestőt felveszek, Ta-
polca környéki munkák. Tel.:
06-30/9949-010_____________________________

Festésben, szigetelésben
jártas kollégát keresünk. Be-
jelentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Az OTP IngatlanPont tapolcai
irodájába munkatársakat ke-
res. Érettségi, jogosítvány,
gépjármű szükséges. Tel.:
06-70/9410-936_____________________________

Révfülöpi Tóth Vendéglőbe
szakácsnőt, kézilányt, kony-
hai mosogatót éves állásra
felveszünk. Tel.: 06-30/946-
0344_____________________________
Alumíniumhegesztésben
jártas hegesztőt, ill. lakatost
azonnali kezdéssel felveszek.
Bérezés megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30/290-3892_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi fu-
varozásra 3,5 t kisteherautó-
ra (furgonra) B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz
egy dinamikus csapat tagja
lenni? Akkor jelentkezz! Hova
– Z-Szabó-Bau-hoz: Szak-
képzett kőművesnek és se-
gédmunkásnak. Mit ígérünk:
éves állás, anyagi biztonság.
Ne tétovázz, jelentkezz! Érd.:
H-P 7-16-ig 06-30/249-4699,
87/777-007_____________________________

Kertépítő cég keres kertepi-
tési és fenntartási munkák-
hoz férfi munkavállalót. Kő-
műves és kertész végzettség
előnyt jelent. Bérezés meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-
70/778-9456_____________________________

Dream Team Étterembe éves
állásra pultos-felszolgáló
munkatársat felveszünk. Tel.:
06-30/901-9849_____________________________

Vagyonőri állást keresek ren-
dezett papírokkal. Tel.: 06-
30/195-1876_____________________________

Tapolcai építőipari cég kő-
műves, segédmunkás és
földmunkagép kezelő mun-
katársak jelentkezését várja.
Egész éves állás, biztos havi
bérfizetés. B kategóriás jo-
gosítvány előny. Érd.: 06-
30/620-5049

ÁLLÁS -,

Tapolcán eladó Dobó-lakó-
telepen 2,5 szobás, téglaépí-
tésű lakás nagy tárolóval. Ár
megegyezés szerint. Csere is
érdekel értékegyeztetéssel.
Érd.: 06-30/463-0198_____________________________

Eladó lakásokat, családi
házakat, nyaralókat, pin-
céket és területeket kere-
sünk privát, üzleti és be-
fektető ügyfeleink részé-
re. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben,
kiváló helyen, többlakásos tár-
sasházban eladó 1 db új építé-
sű lakás, most kedvezménnyel
és ajándék mélygarázzsal (6
mFt!). I. emelet, 71 m2 + 9,7
m2 balkon, nappali-konyha, 2
db szoba, wc, fürdőszoba. Ár:
62,9 mFt helyett 54,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben,
kiváló helyen, többlakásos tár-
sasházban eladó 1 db új építé-
sű lakás, most extra kedvez-
ménnyel és ajándék mélyga-
rázzsal (6 mFt!). III. emelet, 77
m2 + 7,22 m2 balkon, nappa-
li-konyha, 3 db szoba, wc, für-
dőszoba. Ár: 76,2 mFt helyett
66,2 mFt. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben,
kiváló helyen, többlakásos tár-
sasházban eladó 1 db új építé-
sű lakás, most extra  kedvez-
ménnyel és ajándék mélyga-
rázzsal (6 mFt!). V. emelet, 69
m2 + 7,22 m2 balkon, nappa-
li-konyha, 3 db szoba, wc, für-
dőszoba. Ár: 68,3 mFt helyett
59,9 mFt. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten kiváló helyen
42 m2-es lakás eladó! Na-
gyon jó megközelítés, Petőfi
híd, József körútról közvetle-
nül nyíló Pál utcában, III.
emeleti, belülre néző, vilá-
gos, 2 szobás, galériázható,
egyedi gázfűtéses, részben
felújítandó, azonnal birtokba
vehető lakás, kedvező áron!
Folyamatosan kiadható, jó
befektetés! Ir.ár: 24,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Tapolca, Május 1. utcai la-
kóparkban 80 m2-es lakás ki-
adó. Beépített konyhával, há-
rom szobás (két szoba er-
kéllyel), fürdőszoba (káddal és
tusolóval), WC, két gardrób.
A lakás részben bútorozott!
Februártól kiadó! Az ár:
120.000 Ft+rezsi/hó. Két havi
kaució szükséges! Érdeklőd-
ni a 06-30/370-2582 és a 06-
30/700-2733 számon lehet._____________________________

Tapolcán a Juhász Gy. utcá-
ban hosszú távra albérlet ki-
adó. Tel.: 06-20/273-4328_____________________________

Bútorozatlan lakás kiadó Ta-
polca központjában. Kaució
szükséges! T.: 06-20/462-4167_____________________________

Bútorozott albérlet kiadó Ta-
polcán. 2 havi kaució szük-
séges. Tel.: 06-20/462-8283

Kiadó garázs a Sümegi úti ga-
rázssoron. Érd.: 18.00-tól 06-
30/729-8409

KIADÓ

GARÁZS

Elektromos kerékpárok, új
benzinmotoros kúpos fahasító
gép, körfűrész, akkus flex 24V,
oszlopos fúró benzinmtorosgép
220V, Honda motoros Bomag
lapvibrátor 75-100 kg, Vibro-
max 1300 diesel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, hordozható kismé-
retű cserépkályha, Stihl –
Husqvarna- Jonsered benzin-
motoros sövényvágók, Fein
fémvágó fűrész új, térkőrop-
pantó új, akkus rezgőcsiszoló
(Li-Ion) új, Schul, Diana, LG,
Slavia légpuskák, Honda agg-
regátor 2-6,5 KW/220V, hor-
dozható kisméretű áramfej-
lesztők, új táskakompresszo-
rok, Makita akkus kocsipor-
szívó, akkus lépcsőjáró mol-
nárkocsi, asztali körfűrészek,
állványos vizes köszörű át-
mérő 300 mm 220V, fás-sze-
nes kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Csere is lehetsé-
ges. Hibás kisgép akkuk javí-
tása! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok, ben-
zinmotoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-kör-
fűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős
gázbojler újszerű, Husqvarna
damilos késes fűkasza, aszta-
li álló szalagcsiszoló 70 cm-es
szalaghosszal 220 V, lég-
kompreszszorok 4 L-től 200 L-
ig különböző teljesítménnyel
ipari kivitelben is, benzinmo-
toros és elektromos gyep-
szellőztetők, Hilti-Spit-Maki-
ta-Bosch-Metabo fúróvéső-
kalapács SDS MAX, kétkezes
vésőkalapács-bontókalapács
220Vos új, ütvefúró, fúrógép,
gipszkarton csavarozó, profi ak-
kus fúrók, felsőmarók, he-
gesztőtrafó 220/380V 190 A,
kisés nagyflexek, szalagrez-
gőekcenter csiszolók, asztali
kettős és vizes köszörűk, ben-
zinés dízelmotoros aggregá-
torok, dekopírfűrészek, felső-
gerendás vizes csempevágók,
karos fémdaraboló 380/220V-
os, Hilti-Bosch-Makita-Meta-
bo szerszámgép dobozok el-
adó. Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzi-
fa (cser, tölgy, bükk, akác)
házhozszállítással és igény
szerint fatárolóba pakolással
eladó. Tel.: 06-30/812-2155

TŰZIFA )

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Pincék, gazdasági épületek
építése, felújítása, támfalak, ke-
rítések, kocsi beállók, térbur-
kolatok építését vállalja építő-
ipari Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biz-
tonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizs-
gálat. Remeha lakossági szer-
viz. Szijártó Jenő T.: 06-30/377-
8269, 06-87/350-904_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű
házfelújítás, burkolás, beto-
nozás, vakolás, kerítések, támf-
alak építése, fa és fal külső és
belső festése, bontás, sitt-
hordás. Ui.: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható,
tiszta munka számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezé-
se. Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Gázkészülékek szervize!
Minden típusú gáztűzhely ga-
ranciális beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése,
fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkatré-
szei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot, föld-
fúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõroppan-
tót, gyeplazítót, aszfaltvágót,
fúrót, vésõt és még sok min-
dent. Érd.: Marton Gépköl-
csönzõ Tapolca, József A. u.
12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri árnyé-
kolók beépítése, javítása,
cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Víz-, gáz-, központifűtés-sze-
relést vállalunk. Új építésű és
felújítás alatt álló családi/tár-
sasházak teljeskörű gépé-
szeti munkáit. Tel.: 06-30/379-
8551

Eladná ingatlanát? Gyor-
san, a legjobb áron eladjuk!
Hívjon, 24 órán belül sze-
mélyesen felkeressük! Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen jó állapo-
tú, téglaépítésű, 100 m2-es,
2 szintes, 3 szoba + nappa-
lis, garázsos, összkomfortos
iker családi ház fele, 450 m2
saját, gyümölcsfás telek-
résszel, minden közművel,
egyedi gáz és vegyes tüzelé-
sű fűtési lehetőséggel, új nyí-
lászárókkal, új fürdőszobával
eladó. Ár: 26,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

A Káli-medencében, Kék-
kúton eladó egy 2004-ben
épült, a kettő szinten össze-
sen 95 m2-es, 3 szobás, ki-
váló állapotú ház, 5031 m2
zártkerti, fás, parkos telken.
Ár: 35,8 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Ingatlanok vétele, eladása
teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn be-
lül. Családi házakat és nya-
ralókat keresünk Tapolcán
és tágabb körzetében, Ba-
latonfüredtől Hévízig, va-
lamint Budapesten. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Badacsony-Badacsonyláb-
dihegyen, közvetlenül a Római
útnál panorámás, közművek-
kel rendelkező 70 m2-es tég-
laépítésű nyaraló, 812 m2
belterületi telken, bővítési le-
hetőséggel eladó. Ár: 34,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon (falusi
CSOK igényelhető) 100 m2-
es, teljes felújításra szoruló
családi ház közel 300 m2 jó
állapotú gazdasági épületek-
kel, minden közművel, ipari
árammal 2450 m2 belterüle-
ti telken eladó. A telek foly-
tatásaként további 2350 m2
belterületi telek vásárolható
hozzá, mely önállóan is eladó.
Ár: 8,9 mFt (4.800 m2-es
dupla telekkel 10,9 mFt!!!).
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatongyörök-Becehegyen
eladó egy aszfaltos útról meg-
közelíthető, 100 m2-es, két-
szintes panorámás, 1999-ben
épített téglaépítésű, cserép-
tetős, nyaraló vízzel. villannyal,
(gáz a telek előtt)  terasszal,
garázzsal, kis medencével,
gyümölcsfákkal, kerttel 600
m2 területen. Ir.ár: 29,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Eladó Tapolcán a Május 1. ut-
cában, nyugodt környezet-
ben, 6 lakásos társasházban,
téglaépítésű, 3 szobás, hőszi-
getelt, klimatizált lakás. Ir.ár:
17 mFt. Tel.: 06-20/418-9997_____________________________

Dobó-lakótelepen igénye-
sen felújított lakás eladó. Tel.:
06-30/845-6653_____________________________

Tapolcán az Ady E. utcában
2 szoba + 2 félszobás, IV.
emeleti, légkondicionált, mű-
anyag nyílászárós lakás el-
adó. Érd.: 06-70/428-2823

LAKÁS AC1Bdg

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, asz-
talosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, par-
kettázást, szõnyegezést, pad-
lószőnyegezést, hajópadló-
zást, lambériázást, linóleum
fektetést vállalok Tapolcán
és környékén. T.: 06-30/972-
1622 Bors Tamás_____________________________

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, ga-
rázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-
7730, 06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, áraján-
lat. Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.:
06-30/256-1677, 06-30/308-
1379_____________________________
Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakí-
tását. Sóstai László Érd.: 06-
30/901-5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatrészek,
autóalkatrészek megrende-
lésre. Tapolca, Szent István u.
3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alapanya-
gokból, igényes kivitelben - sa-
ját gyártás - megrendelhetők.
Vállaljuk gránit ablakpárká-
nyok, konyhapultok, kerítés
fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor
kőfaragó; Tapolca, Honvéd u.
3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettá-
zás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

Varrás! Meghízott – lefo-
gyott? Alakíttassa át ruháját,
bélés csere, cipzár csere,
függönyszegés, nadrág fel-
hajtás azonnal. Tapolca, Keszt-
helyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267
Nyitvatartás: keddtől péntekig
9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Energetikai tanúsítást válla-
lok gyors határidővel, kedvező
áron Tapolcán és környékén.
06-30/956-7005

Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés,
térkő és házlábazat tisztítása
magasnyomású mosóval Ta-
polcán és környékén. Varga
Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Háztartási gépek márka-
szervize! Garanciális és
készpénzes javítás, klíma-
telepítés, szerviz. Új gépek
kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó
Gábor háztartási gépsze-
relő. T.: 06-20/511-8003,
06-87/411-965_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás,
sürgősségi zárnyitás! Immo-
bilizeres autókulcsok máso-
lása, kulcsházak, távirányítók,
kapunyitó távirányítók, kés-,
húsdaráló kés- és metszőol-
ló-élezés. Tapolca, Sütő A. u.
3. T.: 06-20/9855-898_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása, al-
pintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Horváth Sándor ker-
tész, fakitermelő. T.: 06-
70/229-6598_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
TAPOLCA 06-20/563-6767

Jawa 350 gyári állapotban,
eredeti festéssel, kevés km-
rel, bontatlan blokkal, új ak-
sival, új rendszámmal, törzs-
könyvvel eladó. Érd.: 06-
30/957-3866

Festményt, porcelánt, régi
szőnyeget, egyéb régiség-
eket vásárolnék. Pál László
Tel.: 06-70/379-8439_____________________________

Zsaludeszka 4 m x 12 cm, 3
m3 eladó. Ár: 100.000 Ft.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, faliórá-
kat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

Termelőtől tojás eladó. Le-
sencetomaj, Kossuth u. 57.
Tel.: 06-30/334-9651_____________________________

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

Fagyasztószekrény 4-6 fió-
kos, fagyasztóláda, ablakos
mosógép, szárítógép, centri-
fuga, forgótárcsás mosógép,
kombinált hűtőszekrény,
elektromos ágy eladó. Tel.:
06-30/905-9367_____________________________

3 db mosógép eladó. 15.000,
20.000 és 25.000 Ft. Tel.: 06-
30/2912-409_____________________________

Puli kiskutya 4 hónapos, fe-
kete, kan jó gazdinak ajándék-
ba adó. Tel.: 06-70/543-7043

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

Keszthelyen, frekventált he-
lyen, 173 m2-es igényesen ki-
alakított, összkomfortos üz-
lethelyiség eladó. Jelenleg 2
db 18 m2-es és 1 db 142 m2-
es nagyméretű, önálló bejá-
ratú üzletként van kialakítva
és bérbe adva. Állandóan ki-
adható, kiváló befektetés. Vi-
szonylag kis átalakítással
több üzletté ill. akár 4 lakás-
sá alakítható. Az ingatlanhoz
5 db utcafronti és 5 db udvari
parkoló is tartozik. Ár: 65
mFt. Tel.: +36-70/376-7820

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

Kőműves vállalja: családi há-
zak, nyaralók külső-belső át-
alakítását, teljeskörű ügyin-
tézéssel, generálkivitelben.
Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

Költöztetést vállalok rako-
dással és egyéb áruszállí-
tást. T.: 06-20/946-9678_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.:
járművek, pótkocsik, alvázak,
kerítések, falak, pincék, sírkö-
vek, nyílászárók, parasztfödé-
mek stb. tisztítása homokfú-
vással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés, csa-
tornaépítés, javítás és csõ-
törések mûszeres beméré-
se. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Kőműves munkákat válla-
lunk. Teljeskörű házfelújítást
ingyenes helyszíni felmérés-
sel. Tel.: 06-30/447-0776

SZOLGÁLTATÁS

ÜZLETHELYISÉG Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok, stáf-
lik, szegélylécek, ajtók, abla-
kok, folyamatosan kaphatók.
Vállalunk gyalulást, méretre
vágást, párkányok, lépcsőla-
pok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu_____________________________

6245-ös Zetor hengerfejek, új
önindító Zetorokhoz, 10 db
akácoszlop, 20 db betonosz-
lop, szőlőszállító csille, kuko-
ricamorzsoló ládával, lakó-
kocsi méheknek, szerszám-
nak, 1 db szabadonfutós kar-
dántengely zúzóhoz, 5748-
as Zetorhoz kerékagytartó
tengely, felújított kormánymű
Dutrához, UE-28-ashoz komp-
lett első kerék, 3 kg mogyo-
ró eladó. Tel.: 06-87/468-
497, 06-20/4549-145_____________________________

Öltöny, kamasz fiúnak való,
44-es, fekete, mellényes, új-
szerű állapotban eladó Tapol-
cán 10 eFt-ért, ajándék fehér
inggel. Tel.: 06-30/813-3064_____________________________

Eladó: kéttengelyes utánfutó
1,25x4 m-es, (nincs forga-
lomba helyezve), kettes ló-
szállító utánfutó, (lejárt mű-
szakival), nagy hengerbála
marhaetető (erősített), juh
etető, 1m-es új fűkasza, gally
aprító, padkahenger, 2 db
kutyaház, 4x2 m-es árusító
pavilon (szétszedhető), 4x2
m-es utánfutó, alig használt
márkás enduró-motocross
csizma 40-es, 44-es méret-
ben. Érd.: 06-30/9361-804_____________________________

Energiatakarékos automata
mosógép ablakos és felül-
töltős, Bosch-AEG porszívó ki-
tűnő állapotban eladó. Érd.:
06-30/405-4552_____________________________

Babakocsi Peg-Pérego Plikó
P3 compact eladó 20 ezer, ét-
kező 4 székkel fehér 15 ezer
eladó. Érd.: 06-30/405-4552_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hó-
marók, vizesvágók 200-250
mm, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók, kör-
fűrész, gerendavágó), hidrau-
likus tápegység 300 bar/380 V,
benzinés dízelmotoros aggre-
gátorok, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V,
festékés habarcskeverők, ben-
zin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LE-ig, falho-
ronymaró, optikai távolság-
mérő, optikai szintező, profi
szintezőállvány, Honda és
Briggs motoros kapálógépek
Hilti-Fein-Bosch-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, gőzölős ta-
péta eltávolító gép, kapocs- és
szögbelövő gép 220V, Hilti
12Vos fúrócsavarozó, Hilti-
Bosch akkus fúróvéső kala-
pács 36V, Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűrészek,
Echo egykezes profi motorfű-
rész, Makita akkus szegély-
vágó, 5x2 m-es kismerülésű
vitorlás hajótest horgász-
csónaknak eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Kőművest és segédmunkást
éves állásra, bejelentett mun-
kahelyre felveszünk. Sza-
badság, munkaruha biztosí-
tott. Bér megegyezés szerint.
T.: 06-30/455-9006_____________________________

Szociális gondozót keres a
Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet Tapolca.
Tel.: 06-87/414-485_____________________________

A Lesenceistvándi Közös
Önkormányzati Hivatal jegy-
zője 2 fő munkatársat keres
pénzügyi - gazdálkodási ügy-
intéző munkakörben történő
foglakoztatásra, határozatlan
idejű köztisztviselői jogviszony
keretében. Bővebb informá-
ció: www.kozigallas.gov.hu, il-
letve a a 06-20/390-5032
számon kérhető._____________________________

Kőművest, betanított kő-
művest, festőt, betanított
festőt, segédmunkást felve-
szünk. Segédmunkás bér:
10.000 Ft/nap. Kőműves bér:
14.000 Ft/nap. Feltétel: józan
életvitel, B kategóriás jogo-
sítvány. Érd.: 06-30/360-5294

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

Dr. Köröskényi Kálmán ér-
tesíti pácienseit, hogy dec-
ember 12-től 2020. január
31-ig rendelése szünetel!

Közúti elsősegély tanfo-
lyam indul 2020. január 18-
án szombaton 8 órától. Ta-
polca, Vajda J. u. 68. Tel.:
06-30/520-7698_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam
indul 2020. január 16-án
csütörtökön és 21-én ked-
den 16 órától Sümegen, a
Kisfaludy Gimnáziumban.
Tel.: 06-30/520-7698_____________________________

Dajka, pedagógiai asszisz-
tens és gyógpedagógiai asz-
szisztens OKJ tanfolyam in-
dul Tapolcán részletfizetéssel.
Tel.: 06-30/637-4083, 06-
20/423-7877 Eng.sz.: E-
000452/2014_____________________________

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS-
ISKOLA. Tantermi es e-lear-
ning (online otthon végezhető)
tanfolyamok! Beiratkozás: Ta-
polca, Glázer S. u. 5. Állami ta-
mogatás B. kat.: 25.000 Ft.
Tel.: 06-87/322-436, 06-
30/3136-427 Nytsz.: 19-0073-
05 (VSM.E. 60 %, VSM.GY.
44%, AKO: -, AKK: 227.100 Ft)
www.palosiautosiskola.hu

KÖZLEMÉNY
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ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi
Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitva tartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-os
közvetítési jutalékkal foglal-
kozom 23 éves gyakorlattal
ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök
ingatlanközvetítő 
Közvetlen patakparti (mind-
két oldali) fekvésű kis hétvé-
gi ház eladó. Ir.ár: 2,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában 30 m2-
es nagyon jó állapotú, önálló
gázkazános fűtésű üzlethe-
lyiség eladó. Ir.ár: 9,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca központjában újszerű
állapotú, 109 m2-es lakóterü-
letű, amerikai konyha, 2 szoba,
2 fürdőszoba helyiségekből
álló családi ház garázzsal, au-
tóbeállóval eladó. Ir.ár: 31 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújított, egyszobás
sorházi lakás jellegű önálló fű-
tésű családi ház eladó. Ir.ár:
6,9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosának leg-
jobb utcáinak egyikén nagyon
jó statikai állapotú, de nem fel-
újított 63 m2-es lakóterületű
családi ház kb. 600 m2-es te-
lekkel eladó. Ir.ár: 22,8 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca nyugati részén önálló
gázfűtéses, 1 és fél szobás, jó
állapotú, erkélyes, 2. emele-
ti lakás eladó. Ir.ár: 10,5 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Tapolcán a Móricz Zs. utcá-
ban 540 m2-es, 50% beépít-
hetőségű, közművesített épí-
tési telek kis házzal eladó.
Érd.: 06-20/973-4508_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % köz-
vetítési díjért, 30 év ta-
pasztalatával, széles vevő-
körrel, a lehető legjobb ve-
vőt találjuk meg rá. Tel.:
+36-30/9477-270 Várom
hívását!_____________________________

Monostorapáti és Balaton-
henye között erdő és rét el-
adó. Érd.: 06-30/528-9531_____________________________

A Csobánc hegyen gyönyörű
panorámával eladó 1,4 ha zárt-
kerti terület, 33+18 m2-es
pince-présház + feldolgozóval,
teljes felszereléssel. A terület
70 %-ban gondozott jól termő
szőlő, a többi területen 80 db
termő gyümölcsfa van. Ár: 12
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

A Szent György-hegy lábánál
2,4 ha kiváló minőségű, jól
termő, szakértelemmel gon-
dozott szőlő terület. Össze-
tétel: 1,1 ha szürkebarát, 1,3
ha sauvignon blanc. Ár: 14,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást, bo-
zótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes
fák kivágását, zöldhulladék el-
szállítást, sitt hordást és szik-
lakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása.
Hívjon bizalommal, megbíz-
ható munka, számlaképe-
sen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt lera-
kás, konyhakész és méterfa
szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig.
Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, tel-
jeskörű házfelújítás, betonozás,
kerítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők készí-
tése. Tel.: 06-70/344-7787_____________________________

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja
lakóházak, épületek, irodák,
rendelők, áruházak, iskolák,
óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképe-
sen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos,
modern bútor kárpitozása rö-
vid határidővel! Étkezőszékek,
fotelek, kanapék áthúzása.
Nagy szövetválaszték! In-
gyenes felmérés! Ábrahám-
hegy, tel.: 06-30/906-7556_____________________________

Elszáradt, veszélyes fa ki-
vágást, elhanyagolt telkek
rendbetételét, kertrendezést,
zöld munkák elvégzését, fák
metszését, fűnyírást válla-
lok. Tel.: 06-30/786-4298_____________________________

Autólámpák polírozását, lak-
kozását (UV-álló lakkal) vál-
lalok. Tel.: 06-30/738-5724_____________________________

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, homlokzatfestés.
Tel.: 06-30/6615-093 Szabó
Norbert_____________________________

Szobafestést, mázolást és
szigetelést vállalok. Tel.: 06-
20/315-2514_____________________________

Víz-, fűtésszerelést vállalok
csapcserétől a komplett ki-
vitelezésig, hívjon bizalom-
mal! Szabó Attila, tel.: 06-
30/265-0351_____________________________

Lakatosmunkák, kovácsolt
jellegű kapuk, korlátok, kerí-
tések készítése rövid határ-
idővel, korrekt áron. Tel.: 06-
30/286-0458

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű
tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva el-
adó. Kis kályhától a kazán
méretig. Tel.: 06-30/339-7950

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátiba, Ka-
polcsra, Szigligetre, Talián-
dörögdre, Nyirádra helyi új-
ságkihordót keresünk. Érd.:
személyesen Kölcsey Nyom-
da Kft. 8300 Tapolca, Bat-
sányi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059_____________________________

Virágboltba eladót keresek
Tapolcára. Elemér Virágbolt-
ja. Érd.: 06-30/348-7469_____________________________

Szobafestőt felveszek, Ta-
polca környéki munkák. Tel.:
06-30/9949-010_____________________________

Festésben, szigetelésben
jártas kollégát keresünk. Be-
jelentett éves állás. Tapolca
környékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Az OTP IngatlanPont tapolcai
irodájába munkatársakat ke-
res. Érettségi, jogosítvány,
gépjármű szükséges. Tel.:
06-70/9410-936_____________________________

Révfülöpi Tóth Vendéglőbe
szakácsnőt, kézilányt, kony-
hai mosogatót éves állásra
felveszünk. Tel.: 06-30/946-
0344_____________________________
Alumíniumhegesztésben
jártas hegesztőt, ill. lakatost
azonnali kezdéssel felveszek.
Bérezés megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30/290-3892_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi fu-
varozásra 3,5 t kisteherautó-
ra (furgonra) B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keres tapolcai
telephellyel. Érd.: 06-70/524-
6474, 06-30/516-4224_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz
egy dinamikus csapat tagja
lenni? Akkor jelentkezz! Hova
– Z-Szabó-Bau-hoz: Szak-
képzett kőművesnek és se-
gédmunkásnak. Mit ígérünk:
éves állás, anyagi biztonság.
Ne tétovázz, jelentkezz! Érd.:
H-P 7-16-ig 06-30/249-4699,
87/777-007_____________________________

Kertépítő cég keres kertepi-
tési és fenntartási munkák-
hoz férfi munkavállalót. Kő-
műves és kertész végzettség
előnyt jelent. Bérezés meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-
70/778-9456_____________________________

Dream Team Étterembe éves
állásra pultos-felszolgáló
munkatársat felveszünk. Tel.:
06-30/901-9849_____________________________

Vagyonőri állást keresek ren-
dezett papírokkal. Tel.: 06-
30/195-1876_____________________________

Tapolcai építőipari cég kő-
műves, segédmunkás és
földmunkagép kezelő mun-
katársak jelentkezését várja.
Egész éves állás, biztos havi
bérfizetés. B kategóriás jo-
gosítvány előny. Érd.: 06-
30/620-5049

ÁLLÁS -,

Tapolcán eladó Dobó-lakó-
telepen 2,5 szobás, téglaépí-
tésű lakás nagy tárolóval. Ár
megegyezés szerint. Csere is
érdekel értékegyeztetéssel.
Érd.: 06-30/463-0198_____________________________

Eladó lakásokat, családi
házakat, nyaralókat, pin-
céket és területeket kere-
sünk privát, üzleti és be-
fektető ügyfeleink részé-
re. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben,
kiváló helyen, többlakásos tár-
sasházban eladó 1 db új építé-
sű lakás, most kedvezménnyel
és ajándék mélygarázzsal (6
mFt!). I. emelet, 71 m2 + 9,7
m2 balkon, nappali-konyha, 2
db szoba, wc, fürdőszoba. Ár:
62,9 mFt helyett 54,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben,
kiváló helyen, többlakásos tár-
sasházban eladó 1 db új építé-
sű lakás, most extra kedvez-
ménnyel és ajándék mélyga-
rázzsal (6 mFt!). III. emelet, 77
m2 + 7,22 m2 balkon, nappa-
li-konyha, 3 db szoba, wc, für-
dőszoba. Ár: 76,2 mFt helyett
66,2 mFt. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten a XIII. kerületben,
kiváló helyen, többlakásos tár-
sasházban eladó 1 db új építé-
sű lakás, most extra  kedvez-
ménnyel és ajándék mélyga-
rázzsal (6 mFt!). V. emelet, 69
m2 + 7,22 m2 balkon, nappa-
li-konyha, 3 db szoba, wc, für-
dőszoba. Ár: 68,3 mFt helyett
59,9 mFt. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Budapesten kiváló helyen
42 m2-es lakás eladó! Na-
gyon jó megközelítés, Petőfi
híd, József körútról közvetle-
nül nyíló Pál utcában, III.
emeleti, belülre néző, vilá-
gos, 2 szobás, galériázható,
egyedi gázfűtéses, részben
felújítandó, azonnal birtokba
vehető lakás, kedvező áron!
Folyamatosan kiadható, jó
befektetés! Ir.ár: 24,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Tapolca, Május 1. utcai la-
kóparkban 80 m2-es lakás ki-
adó. Beépített konyhával, há-
rom szobás (két szoba er-
kéllyel), fürdőszoba (káddal és
tusolóval), WC, két gardrób.
A lakás részben bútorozott!
Februártól kiadó! Az ár:
120.000 Ft+rezsi/hó. Két havi
kaució szükséges! Érdeklőd-
ni a 06-30/370-2582 és a 06-
30/700-2733 számon lehet._____________________________

Tapolcán a Juhász Gy. utcá-
ban hosszú távra albérlet ki-
adó. Tel.: 06-20/273-4328_____________________________

Bútorozatlan lakás kiadó Ta-
polca központjában. Kaució
szükséges! T.: 06-20/462-4167_____________________________

Bútorozott albérlet kiadó Ta-
polcán. 2 havi kaució szük-
séges. Tel.: 06-20/462-8283

Kiadó garázs a Sümegi úti ga-
rázssoron. Érd.: 18.00-tól 06-
30/729-8409

KIADÓ

GARÁZS

Elektromos kerékpárok, új
benzinmotoros kúpos fahasító
gép, körfűrész, akkus flex 24V,
oszlopos fúró benzinmtorosgép
220V, Honda motoros Bomag
lapvibrátor 75-100 kg, Vibro-
max 1300 diesel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, hordozható kismé-
retű cserépkályha, Stihl –
Husqvarna- Jonsered benzin-
motoros sövényvágók, Fein
fémvágó fűrész új, térkőrop-
pantó új, akkus rezgőcsiszoló
(Li-Ion) új, Schul, Diana, LG,
Slavia légpuskák, Honda agg-
regátor 2-6,5 KW/220V, hor-
dozható kisméretű áramfej-
lesztők, új táskakompresszo-
rok, Makita akkus kocsipor-
szívó, akkus lépcsőjáró mol-
nárkocsi, asztali körfűrészek,
állványos vizes köszörű át-
mérő 300 mm 220V, fás-sze-
nes kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Csere is lehetsé-
ges. Hibás kisgép akkuk javí-
tása! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok, ben-
zinmotoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-kör-
fűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős
gázbojler újszerű, Husqvarna
damilos késes fűkasza, aszta-
li álló szalagcsiszoló 70 cm-es
szalaghosszal 220 V, lég-
kompreszszorok 4 L-től 200 L-
ig különböző teljesítménnyel
ipari kivitelben is, benzinmo-
toros és elektromos gyep-
szellőztetők, Hilti-Spit-Maki-
ta-Bosch-Metabo fúróvéső-
kalapács SDS MAX, kétkezes
vésőkalapács-bontókalapács
220Vos új, ütvefúró, fúrógép,
gipszkarton csavarozó, profi ak-
kus fúrók, felsőmarók, he-
gesztőtrafó 220/380V 190 A,
kisés nagyflexek, szalagrez-
gőekcenter csiszolók, asztali
kettős és vizes köszörűk, ben-
zinés dízelmotoros aggregá-
torok, dekopírfűrészek, felső-
gerendás vizes csempevágók,
karos fémdaraboló 380/220V-
os, Hilti-Bosch-Makita-Meta-
bo szerszámgép dobozok el-
adó. Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzi-
fa (cser, tölgy, bükk, akác)
házhozszállítással és igény
szerint fatárolóba pakolással
eladó. Tel.: 06-30/812-2155

TŰZIFA )

Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Pincék, gazdasági épületek
építése, felújítása, támfalak, ke-
rítések, kocsi beállók, térbur-
kolatok építését vállalja építő-
ipari Kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biz-
tonsági tanácsadás, gázipari
műszaki-biztonsági felülvizs-
gálat. Remeha lakossági szer-
viz. Szijártó Jenő T.: 06-30/377-
8269, 06-87/350-904_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű
házfelújítás, burkolás, beto-
nozás, vakolás, kerítések, támf-
alak építése, fa és fal külső és
belső festése, bontás, sitt-
hordás. Ui.: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható,
tiszta munka számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezé-
se. Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Gázkészülékek szervize!
Minden típusú gáztűzhely ga-
ranciális beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése,
fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László
gázszerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkatré-
szei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot, föld-
fúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõroppan-
tót, gyeplazítót, aszfaltvágót,
fúrót, vésõt és még sok min-
dent. Érd.: Marton Gépköl-
csönzõ Tapolca, József A. u.
12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri árnyé-
kolók beépítése, javítása,
cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

Víz-, gáz-, központifűtés-sze-
relést vállalunk. Új építésű és
felújítás alatt álló családi/tár-
sasházak teljeskörű gépé-
szeti munkáit. Tel.: 06-30/379-
8551

Eladná ingatlanát? Gyor-
san, a legjobb áron eladjuk!
Hívjon, 24 órán belül sze-
mélyesen felkeressük! Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen jó állapo-
tú, téglaépítésű, 100 m2-es,
2 szintes, 3 szoba + nappa-
lis, garázsos, összkomfortos
iker családi ház fele, 450 m2
saját, gyümölcsfás telek-
résszel, minden közművel,
egyedi gáz és vegyes tüzelé-
sű fűtési lehetőséggel, új nyí-
lászárókkal, új fürdőszobával
eladó. Ár: 26,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

A Káli-medencében, Kék-
kúton eladó egy 2004-ben
épült, a kettő szinten össze-
sen 95 m2-es, 3 szobás, ki-
váló állapotú ház, 5031 m2
zártkerti, fás, parkos telken.
Ár: 35,8 mFt. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Ingatlanok vétele, eladása
teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn be-
lül. Családi házakat és nya-
ralókat keresünk Tapolcán
és tágabb körzetében, Ba-
latonfüredtől Hévízig, va-
lamint Budapesten. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Badacsony-Badacsonyláb-
dihegyen, közvetlenül a Római
útnál panorámás, közművek-
kel rendelkező 70 m2-es tég-
laépítésű nyaraló, 812 m2
belterületi telken, bővítési le-
hetőséggel eladó. Ár: 34,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesencetomajon (falusi
CSOK igényelhető) 100 m2-
es, teljes felújításra szoruló
családi ház közel 300 m2 jó
állapotú gazdasági épületek-
kel, minden közművel, ipari
árammal 2450 m2 belterüle-
ti telken eladó. A telek foly-
tatásaként további 2350 m2
belterületi telek vásárolható
hozzá, mely önállóan is eladó.
Ár: 8,9 mFt (4.800 m2-es
dupla telekkel 10,9 mFt!!!).
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatongyörök-Becehegyen
eladó egy aszfaltos útról meg-
közelíthető, 100 m2-es, két-
szintes panorámás, 1999-ben
épített téglaépítésű, cserép-
tetős, nyaraló vízzel. villannyal,
(gáz a telek előtt)  terasszal,
garázzsal, kis medencével,
gyümölcsfákkal, kerttel 600
m2 területen. Ir.ár: 29,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Eladó Tapolcán a Május 1. ut-
cában, nyugodt környezet-
ben, 6 lakásos társasházban,
téglaépítésű, 3 szobás, hőszi-
getelt, klimatizált lakás. Ir.ár:
17 mFt. Tel.: 06-20/418-9997_____________________________

Dobó-lakótelepen igénye-
sen felújított lakás eladó. Tel.:
06-30/845-6653_____________________________

Tapolcán az Ady E. utcában
2 szoba + 2 félszobás, IV.
emeleti, légkondicionált, mű-
anyag nyílászárós lakás el-
adó. Érd.: 06-70/428-2823

LAKÁS AC1Bdg

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, asz-
talosmunkák elvégzése. T.:
06-30/387-8281_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, par-
kettázást, szõnyegezést, pad-
lószőnyegezést, hajópadló-
zást, lambériázást, linóleum
fektetést vállalok Tapolcán
és környékén. T.: 06-30/972-
1622 Bors Tamás_____________________________

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-régi
tetőszerkezetek, kiülők, ga-
rázsok, előtetők, féltetők épí-
tését, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-
7730, 06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, áraján-
lat. Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu, Tel.:
06-30/256-1677, 06-30/308-
1379_____________________________
Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakí-
tását. Sóstai László Érd.: 06-
30/901-5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatrészek,
autóalkatrészek megrende-
lésre. Tapolca, Szent István u.
3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alapanya-
gokból, igényes kivitelben - sa-
ját gyártás - megrendelhetők.
Vállaljuk gránit ablakpárká-
nyok, konyhapultok, kerítés
fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor
kőfaragó; Tapolca, Honvéd u.
3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettá-
zás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

Varrás! Meghízott – lefo-
gyott? Alakíttassa át ruháját,
bélés csere, cipzár csere,
függönyszegés, nadrág fel-
hajtás azonnal. Tapolca, Keszt-
helyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267
Nyitvatartás: keddtől péntekig
9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Energetikai tanúsítást válla-
lok gyors határidővel, kedvező
áron Tapolcán és környékén.
06-30/956-7005

Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés,
térkő és házlábazat tisztítása
magasnyomású mosóval Ta-
polcán és környékén. Varga
Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Háztartási gépek márka-
szervize! Garanciális és
készpénzes javítás, klíma-
telepítés, szerviz. Új gépek
kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó
Gábor háztartási gépsze-
relő. T.: 06-20/511-8003,
06-87/411-965_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás,
sürgősségi zárnyitás! Immo-
bilizeres autókulcsok máso-
lása, kulcsházak, távirányítók,
kapunyitó távirányítók, kés-,
húsdaráló kés- és metszőol-
ló-élezés. Tapolca, Sütő A. u.
3. T.: 06-20/9855-898_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása, al-
pintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Horváth Sándor ker-
tész, fakitermelő. T.: 06-
70/229-6598_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban vé-
gezendő munka 20 méter ma-
gasságig. SZABÓ ADRIÁN,
TAPOLCA 06-20/563-6767

Jawa 350 gyári állapotban,
eredeti festéssel, kevés km-
rel, bontatlan blokkal, új ak-
sival, új rendszámmal, törzs-
könyvvel eladó. Érd.: 06-
30/957-3866

Festményt, porcelánt, régi
szőnyeget, egyéb régiség-
eket vásárolnék. Pál László
Tel.: 06-70/379-8439_____________________________

Zsaludeszka 4 m x 12 cm, 3
m3 eladó. Ár: 100.000 Ft.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, faliórá-
kat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

Termelőtől tojás eladó. Le-
sencetomaj, Kossuth u. 57.
Tel.: 06-30/334-9651_____________________________

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

Fagyasztószekrény 4-6 fió-
kos, fagyasztóláda, ablakos
mosógép, szárítógép, centri-
fuga, forgótárcsás mosógép,
kombinált hűtőszekrény,
elektromos ágy eladó. Tel.:
06-30/905-9367_____________________________

3 db mosógép eladó. 15.000,
20.000 és 25.000 Ft. Tel.: 06-
30/2912-409_____________________________

Puli kiskutya 4 hónapos, fe-
kete, kan jó gazdinak ajándék-
ba adó. Tel.: 06-70/543-7043

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

Keszthelyen, frekventált he-
lyen, 173 m2-es igényesen ki-
alakított, összkomfortos üz-
lethelyiség eladó. Jelenleg 2
db 18 m2-es és 1 db 142 m2-
es nagyméretű, önálló bejá-
ratú üzletként van kialakítva
és bérbe adva. Állandóan ki-
adható, kiváló befektetés. Vi-
szonylag kis átalakítással
több üzletté ill. akár 4 lakás-
sá alakítható. Az ingatlanhoz
5 db utcafronti és 5 db udvari
parkoló is tartozik. Ár: 65
mFt. Tel.: +36-70/376-7820

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

Kőműves vállalja: családi há-
zak, nyaralók külső-belső át-
alakítását, teljeskörű ügyin-
tézéssel, generálkivitelben.
Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

Költöztetést vállalok rako-
dással és egyéb áruszállí-
tást. T.: 06-20/946-9678_____________________________

_____________________________

Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.:
járművek, pótkocsik, alvázak,
kerítések, falak, pincék, sírkö-
vek, nyílászárók, parasztfödé-
mek stb. tisztítása homokfú-
vással. Érd.: 06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés, csa-
tornaépítés, javítás és csõ-
törések mûszeres beméré-
se. Vezetékek nyomvonala-
zása. Tel.: 06-20/925-2528
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

Kőműves munkákat válla-
lunk. Teljeskörű házfelújítást
ingyenes helyszíni felmérés-
sel. Tel.: 06-30/447-0776

SZOLGÁLTATÁS

ÜZLETHELYISÉG Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok, stáf-
lik, szegélylécek, ajtók, abla-
kok, folyamatosan kaphatók.
Vállalunk gyalulást, méretre
vágást, párkányok, lépcsőla-
pok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/9276-
060, asztalosfatelep.hu_____________________________

6245-ös Zetor hengerfejek, új
önindító Zetorokhoz, 10 db
akácoszlop, 20 db betonosz-
lop, szőlőszállító csille, kuko-
ricamorzsoló ládával, lakó-
kocsi méheknek, szerszám-
nak, 1 db szabadonfutós kar-
dántengely zúzóhoz, 5748-
as Zetorhoz kerékagytartó
tengely, felújított kormánymű
Dutrához, UE-28-ashoz komp-
lett első kerék, 3 kg mogyo-
ró eladó. Tel.: 06-87/468-
497, 06-20/4549-145_____________________________

Öltöny, kamasz fiúnak való,
44-es, fekete, mellényes, új-
szerű állapotban eladó Tapol-
cán 10 eFt-ért, ajándék fehér
inggel. Tel.: 06-30/813-3064_____________________________

Eladó: kéttengelyes utánfutó
1,25x4 m-es, (nincs forga-
lomba helyezve), kettes ló-
szállító utánfutó, (lejárt mű-
szakival), nagy hengerbála
marhaetető (erősített), juh
etető, 1m-es új fűkasza, gally
aprító, padkahenger, 2 db
kutyaház, 4x2 m-es árusító
pavilon (szétszedhető), 4x2
m-es utánfutó, alig használt
márkás enduró-motocross
csizma 40-es, 44-es méret-
ben. Érd.: 06-30/9361-804_____________________________

Energiatakarékos automata
mosógép ablakos és felül-
töltős, Bosch-AEG porszívó ki-
tűnő állapotban eladó. Érd.:
06-30/405-4552_____________________________

Babakocsi Peg-Pérego Plikó
P3 compact eladó 20 ezer, ét-
kező 4 székkel fehér 15 ezer
eladó. Érd.: 06-30/405-4552_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hó-
marók, vizesvágók 200-250
mm, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók, kör-
fűrész, gerendavágó), hidrau-
likus tápegység 300 bar/380 V,
benzinés dízelmotoros aggre-
gátorok, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V,
festékés habarcskeverők, ben-
zin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LE-ig, falho-
ronymaró, optikai távolság-
mérő, optikai szintező, profi
szintezőállvány, Honda és
Briggs motoros kapálógépek
Hilti-Fein-Bosch-Makita gipsz-
kartoncsavarozók, gőzölős ta-
péta eltávolító gép, kapocs- és
szögbelövő gép 220V, Hilti
12Vos fúrócsavarozó, Hilti-
Bosch akkus fúróvéső kala-
pács 36V, Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűrészek,
Echo egykezes profi motorfű-
rész, Makita akkus szegély-
vágó, 5x2 m-es kismerülésű
vitorlás hajótest horgász-
csónaknak eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Kőművest és segédmunkást
éves állásra, bejelentett mun-
kahelyre felveszünk. Sza-
badság, munkaruha biztosí-
tott. Bér megegyezés szerint.
T.: 06-30/455-9006_____________________________

Szociális gondozót keres a
Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet Tapolca.
Tel.: 06-87/414-485_____________________________

A Lesenceistvándi Közös
Önkormányzati Hivatal jegy-
zője 2 fő munkatársat keres
pénzügyi - gazdálkodási ügy-
intéző munkakörben történő
foglakoztatásra, határozatlan
idejű köztisztviselői jogviszony
keretében. Bővebb informá-
ció: www.kozigallas.gov.hu, il-
letve a a 06-20/390-5032
számon kérhető._____________________________

Kőművest, betanított kő-
művest, festőt, betanított
festőt, segédmunkást felve-
szünk. Segédmunkás bér:
10.000 Ft/nap. Kőműves bér:
14.000 Ft/nap. Feltétel: józan
életvitel, B kategóriás jogo-
sítvány. Érd.: 06-30/360-5294

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

Dr. Köröskényi Kálmán ér-
tesíti pácienseit, hogy dec-
ember 12-től 2020. január
31-ig rendelése szünetel!

Közúti elsősegély tanfo-
lyam indul 2020. január 18-
án szombaton 8 órától. Ta-
polca, Vajda J. u. 68. Tel.:
06-30/520-7698_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam
indul 2020. január 16-án
csütörtökön és 21-én ked-
den 16 órától Sümegen, a
Kisfaludy Gimnáziumban.
Tel.: 06-30/520-7698_____________________________

Dajka, pedagógiai asszisz-
tens és gyógpedagógiai asz-
szisztens OKJ tanfolyam in-
dul Tapolcán részletfizetéssel.
Tel.: 06-30/637-4083, 06-
20/423-7877 Eng.sz.: E-
000452/2014_____________________________

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS-
ISKOLA. Tantermi es e-lear-
ning (online otthon végezhető)
tanfolyamok! Beiratkozás: Ta-
polca, Glázer S. u. 5. Állami ta-
mogatás B. kat.: 25.000 Ft.
Tel.: 06-87/322-436, 06-
30/3136-427 Nytsz.: 19-0073-
05 (VSM.E. 60 %, VSM.GY.
44%, AKO: -, AKK: 227.100 Ft)
www.palosiautosiskola.hu

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVI. évf./2.   2020. január 18.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

TŰZIFA AKCIÓ
AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL

2020. január 3-tól a készlet erejéig.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS RENDELÉS:
Uzsai Erdészeti Igazgatóság • Cím: 8321 Uzsa, Erdésztelep 19.

Telefon: 06-87/536-023 • E-mail: uzsa@bp-erdo.hu
A feltüntetett árak az áfát és a szállítási költséget tartalmazzák.

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

CSER vagy AKÁC vagy GYERTYÁN VÁLOGATOTT TŰZIFA
(2 méteres hosszban) 5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
132 080 Ft helyett most 122 555 Ft

CSER HASÍTOTT TŰZIFA (1 méteres hosszban)
5 erdei köbméter sümegi, tapolcai szállítással
151 130 Ft helyett most 144 780 Ft
Szállítás az Uzsai Erdészeti Igazgatóság 45 km-es körzetében.

EDIT GOLD ÓRA-ÉKSZERÜZLET
Tapolca, Deák F. u. 12. (Séró mellett)

AKCIÓ!!!
MINDEN KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁSNÁL

ARANY ÉKSZEREK
EZÜST ÉKSZEREK
ÓRA-AJÁNDÉKTÁRGY

-20%
-40%
-50%

Az akció január 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes!

Új helyen, megújult környezetben várjuk továbbra is kedves vásárlóinkat!

Február 1-től Tapolcán a Főtéri Könyvesbolt és az
Eurós bolt mellett, a volt Pura Vida étterem helyén

nyitjuk meg igényes, szép Virágboltunkat.

Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal! Tel.: 06-30/348-7469
Eladót felveszek!

Hiszen tudják, Elemér Virágboltja az Ön üzleti partnere. Számíthat Ránk!

ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!Elemér
Virágboltja

Élelmiszeripari csomagoló
Veszprémben

3 műszak, kiemelkedő bérezés, cafeteria,
termékjuttatás, kedvezményes vásárlási lehetőség

ÚJRA!!!

3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,
vizuális ellenőröket,

targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat,
8 vagy 12 órás munkarendbe SMT operátorokat

Tapolcára
egyszerűsített foglalkoztatás keretében

gyártósori operátort fizikai területre

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

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.

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

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

vagy keress fel minket személyesen:
manatwork@manatwork.hu

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

Kezdő alapbérek 180-200.000 Ft/hótól,
Pótlékok (de. 10%, du. 20%, éj 40%), Étkezési támogatás (13.000 Ft/hó),

Teljesítmény prémium, 13. havi bér, Nyereség részesedés,
Gyermekek iskolakezdési támogatása (15-40.000 Ft/gyermek)

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg nyílászáróit

TAVALYI ÁRON!

Teljeskörű
építőipari

kivitelezést
vállalunk

tervezéstől
kulcsrakészig.
Érd.: 06-70/252-3034
balatoniepitok@gmail.com

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

Aquametodika Kft.
Tel.: 06-20/530-7555

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Nyitvatartási idő

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
05.00 - 22.00

14.00 - 20.00
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

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

MEGBECSÜLÉS IDŐSEK OTTHONÁBA

ÁPOLÓ-GONDOZÓT
(ÁLT. ÁPOLÓ VAGY SZOC. GONDOZÓ)

keresünk szakképzettséggel rendelkező

.
Jelentkezni önéletrajzzal lehet:

idosotthon@megbecsules.t-online.hu,
postai úton vagy személyesen leadva:

Tapolca, Arany J. u. 8.

A Répa Rozi Csárda pizzériájába
keresünk ,

és .
Gyakorlat és idegennyelv tudás előny.

Magas kereseti lehetőség!
2 nap munka, 2 nap szabad.

FELSZOLGÁLÓ PULTOS
HÖLGYEKET PIZZAFUTÁROKAT

Tel.: 06-30/444-6777

GÉPKEZELŐ KÉPZÉS ÉS VIZSGA

FEBRUÁRBAN TAPOLCÁN!
TARGONCAVEZETŐ,

EMELŐGÉP-KEZELŐ ÉS

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

IRATOKKAL EGYÜTT: 2020. 02. 04.
Info/jelentkezés: 06-70/673-7375
Füredi Képző Kft. • E-001711/2017Kölcsönzést-közvetítést eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉGEK
INGYENES BUSZJÁRATOK TAPOLCÁRÓL!

CSOMAGOLÓ
Alapbér: br. 195.000 Ft + Cafeteria: br. 25.900 Ft

Műszakpótlék: 15-50% + bónuszok
+36 20 282 35 70

SZENZOR-ÖSSZESZERELŐ
Kereset: nettó 175.000 Ft-tól

+36 20 240 54 49

Az

nemesgulácsi munkahelyre.

IBD Quality Kft.
hegesztő-robot kezelő és
lakatos munkatársat keres

Bővebb információért hívja a telefonszámot.06/20/4800827
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Érd.: 06-70/369-8655

Külföldi
munkavállalásra

is alkalmas

Külföldi
munkavállalásra

is alkalmas

indul Tapolcán
február 07-től.

Svéd frissítőmasszázs: 39.000 Ft
Nyirokmasszázs: 42.000 Ft

Reflex talpmasszázs: 42.000 Ft

MASSZÁZS-
TANFOLYAM
MASSZÁZS-

TANFOLYAM
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TAPOLCA COOP Zrt.

a , Szabó E. u. 17. és
a , Kossuth u. 80. szám
alatti üzlethelyiségét.

Tapolca-Diszel
Lesencetomaj

a , Kossuth u. 92. és
a , Rákóczi u. 4. szám
alatti élelmiszerboltokat.

Lesencefalu
Sáska

Az üzletek egyéb, egyeztetett
profilban is üzemeltethetők

kedvező bérleti konstrukciókban.

Az üzletekre pályázni a Zrt.
központjában írásban leadott

pályázattal 2020. január 31-ig
lehet.

Bővebb információ hétfőtől péntekig
kérhető (8-12 óra között)

a TAPOLCA COOP Zrt. központi
irodájában ( alatt)

személyesen, illetve telefonon a
számon.

Tapolca, Fő tér 5.

87/510-425

BÉRLETES
ÜZEMELTETÉSRE

ELADÁSRA vagy
BÉRLETES üzemeltetésre

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

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

Gépjármű eredetiség vizsgálat

Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

Keszthely, Kossuth 4. • Tel.: 83/311-284 • Nyitva: H-P.: 10-18, Szo.: 9-18

Keszthely, Pethő u. 2/a. • Tel.: 83/313-480 • Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-13

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

- ARISTON

(Kazinczy iskolánál)

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

• Fornetti sütésre előrendelést felveszünk

• Fólialufik
• LÉGVÁRBÉRLÉS
• Latex léggömbök • Parti tányérok,

poharak, füzérek, lampionok, feliratok
• Üdítők • Édességek
• HÉLIUMOS LUFI •

MAZSOLA
FORNETTI és PARTIKELLÉK

Magas hozamú
befektetés!

Ingyenes info:
06-30/475-2206 77
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Idén is akciós hirdetési
lehetőségekkel várjuk

régi- és új ügyfeleinket!
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

kft.nyomda

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

ingyenes hetilap

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

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Alkalmi és
báli ruhák

érkeztek!

Alkalmi és
báli ruhák

érkeztek!

Új kollekció!Új kollekció!

TAPOLCA ÁLLATORVOSI KÖZPONT

DR. ÁSVÁNYI TAMÁS
Tapolca, Batsányi u. 44.
Tel.: 06-20/9217-372

Email: asvanyi.tamas@gmail.com
www.tapolcaallatorvos.hu

Nyitvatartás:
hétfő-péntek de.: 9.00-11:00, du.: 15:00-18:00

2019. október 1-től
2020. március 1-ig
a szombat reggeli
rendelés szünetel!
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