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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

Badacsonyi hotelbe gyakorlattal rendelkező

• FELSZOLGÁLÓT •
• SZAKÁCSOT •

• SZOBALÁNYT •
éves állásra felveszünk.
JELENTKEZNI LEHET:

Email: janos@villapatzay.hu
Tel.: 06-30/305-0339 (8-16 óra között)

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!ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!Elemér
Virágboltja

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)

3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,
vizuális ellenőröket,

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

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Mayo Chix
Megújult Divatüzlet

Új Ruhák
érkeztek!

Tapolca: Lipóti pékség mellett

MINDEN
KABÁT -40%

és sok szép ruha -40-50%

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Kolibri Ételbár
TAPOLCA, Deák Ferenc u. 6.

Telefon: 06-30/238-8254
TE + ÉNTE + ÉN

Ünnepelje nálunk a Valentin napot és
párjával egymeghívjuk pohár pezsgőre.

V
á
la

s
z
th

a
tó

 m
e
n
ü
:

A:

B:

C:

Legényfogó leves, Tűzdelt szarvassült erdei gombamártással és
szalvéta gombóccal + Szerelem desszert

Eperkrémleves, Roston sült csirkemell, birsalmamártással és
rösztivel + Szerelem desszert

Eperkrémleves, Dióbundában sült kecskesajt,
édesburgonyával és lilahagymalekvárral + Szerelem desszert

Asztalfoglalásról érdeklődjön személyesen a
ELŐRE FOGLALÁSNÁL (személyesen) KEDVEZMÉNY!

Kolibri Étteremben!

10%
Mert akit , meglepjük!szeretünk

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.
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18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

Szakdolgozat
kötés

Szakdolgozat
kötés Ak
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 1 
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 be
lül
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.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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

knyomda@kolcseynyomda.hu

OXYGENEO ÉS BEETOX
HÁMLASZTÁS
OXIGENIZÁLÁS
HIDRATÁCIÓ
KOLLAGÉN TERMELÉS
BEETOX AGE REVERSE

AKCIÓ!
35000 FT HELYETT 25000 FT JANUÁR 31-IG.

Új!
Az orvos-esztétikában a

HIFU után a 2. leghatékonyabb
fiatalító eljárás az USA-ból!

méhméreg és méhpempő csodálatos
kivonata az apitoxin serkenti a bőr
feszességét és volumenéért felelős
rugalmas kötőszöveti rostos
fehérjéinek termelődését, a kollegén
és az elasztin állomány növekedését.

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

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

Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12
www.graciakozmetika.com

(a Borudvar bejáratánál
balra az emeleten, Katedra mellett).

Tapolca,

HÚSÁRUHÁZKft.

Sertés csontnélküli karaj
Sertéscomb
Sertés első csülök
Sertés császárvég

Pápai gépsonka (extra)
Pápai főtt tarja
Pápai műbeles virsli
Pápai hagyományos disznósajt
Pápai főtt császárszalonna
Pápai kenőmájas
Pápai disznótoros csomag (420 g)

Üzletünkbe húseladó munkatársat felveszünk!

Üzletünkben kapható sertés- és marhahúsok
származási helye: kizárólag Magyarország!

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 01. 23 - 2020. 02. 06.

1.590 Ft/kg
1.450 Ft/kg

790 Ft/kg
850 Ft/kg

2.290 Ft/kg
2.190 Ft/kg

999 Ft/kg
1.290 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.190 Ft/kg

650 Ft/db
1.547,62 Ft/kg

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ÁLTALÁNOS
KARBANTARTÓ

Jelentkezés:
Tóth Ferenc Műszaki Csoport Vezető

Tel.: 06-30/266-12-23, email:
muszak@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi munkakör

betöltésére:

Vízvezetékszerelő,
épületgépész képesítéssel

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

GYÓGYMASSZŐR
Jelentkezés

Somogyi Veronika
Wellness Vezetőnél

Tel.: 06-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet

az alábbi munkakör
betöltésére:

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 ruhákAlkalmi és báli ruhák
Alakformáló

harisnyák
széles

választékban
és méretben!

Alakformáló
harisnyák

széles
választékban
és méretben!

Borítéktáskák 30% kedvezménnyel!Borítéktáskák 30% kedvezménnyel!
Az akció 2020. január 31-ig érvényes!

Kölcsönzést-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

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

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-001711/2017

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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Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

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

Teljeskörű
építőipari

kivitelezést
vállalunk

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

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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(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

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
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ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő 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 fog-
lalkozom 23 éves gyakorlat-
tal ingatlanok közvetítésé-
vel. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő 
Tapolca központjának közelé-
ben részben felújított 1 egész
és 1 fél szobás földszinti tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 9
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Közvetlen patakparti fekvé-
sű (mindkét oldali) 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 üzlethelyi-
ség 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, egyszo-
bás sorházi lakás jellegű önál-
ló fűtésű 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_____________________________

Tapolcán a Móricz Zs. utcában
540 m2-es, 50% beépíthető-
ségű, közművesített építési
telek kis házzal eladó. Érd.: 06-
20/973-4508_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % köz-
vetítési díjért, 30 év tapasz-
talatával, széles vevőkörrel,
a lehető legjobb vevőt talál-
juk meg rá. Tel.: +36-
30/9477-270 Várom hívását!_____________________________

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

Eladná ingatlanát? Gyorsan,
a legjobb áron eladjuk! Hív-
jon, 24 órán belül személye-
sen felkeressük! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

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 ter-
mő, szakértelemmel gondo-
zott, minőségi szőlő terület.
Összetétel: 1,1 ha szürkebarát,
1,3 ha sauvignon blanc. Ár:
14,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvo-
dák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Ösz-
szeszokott csapat, tiszta, kor-
rekt munka számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos,
modern bútor kárpitozása rö-
vid határidővel! Étkezőszékek,
fotelek, kanapék áthúzása.
Nagy szövetválaszték! Ingye-
nes felmérés! Ábrahámhegy,
tel.: 06-30/906-7556_____________________________

Elszáradt, veszélyes fa kivá-
gást, elhanyagolt telkek rend-
betételét, kertrendezést, zöld
munkák elvégzését, fák met-
szését, fűnyírást vállalok. Tel.:
06-30/786-4298_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés. Tel.:
06-30/6615-093 Szabó Nor-
bert_____________________________
Víz-, fűtésszerelést vállalok
csapcserétől a komplett kivi-
telezésig, hívjon bizalommal!
Szabó Attila, tel.: 06-30/265-
0351_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés, tér-
kő 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 gépszerelő.
T.: 06-20/511-8003, 06-
87/411-965_____________________________

Kisebb vízszerelői munkákat
vállalok. (Pl. WC-csere, csap-
csere és csőtörés javítása.)
Tel.: 06-30/306-8778_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron, csempézést, járólapo-
zást, kisebb burkolatjavítást is.
Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

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

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Ta-
polcán, Keszthelyen és von-
záskörzetükben. Hívásra
házhoz megyek. Tel.: 06-
30/467-4279_____________________________

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

Eladó 1997-es Ford Fiesta
1.3-as, szeptemberig érvé-
nyes műszakival. Ir.ár: 250.000
Ft. Érd.: 06-30/414-6814

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

Cseréplemez (250x110-es
méretű) 70 m2 féláron 70.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/233-
2521

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

Révfülöpi Tóth Vendéglőbe
szakácsnőt, kézilányt, konyhai
mosogatót éves állásra felve-
szünk. Tel.: 06-30/946-0344_____________________________

Alumíniumhegesztésben jár-
tas hegesztőt, ill. lakatost
azonnali kezdéssel felveszek.
Bérezés megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/290-3892_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz
egy dinamikus csapat tagja
lenni? Akkor jelentkezz! Hova
– Z-Szabó-Bau-hoz: Szakkép-
zett kőművesnek és segéd-
munkásnak. 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 kertepitési
és fenntartási munkákhoz fér-
fi munkavállalót. Kőműves és
kertész végzettség előnyt je-
lent. Bérezés megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70/778-9456_____________________________

Tapolcai építőipari cég kő-
műves, segédmunkás és föld-
munkagép kezelő munkatársak
jelentkezését várja. Egész éves
állás, biztos havi bérfizetés. B
kategóriás jogosítvány előny.
Érd.: 06-30/620-5049_____________________________

Kőművest és segédmunkást
éves állásra, bejelentett mun-
kahelyre felveszünk. Szabad-
ság, munkaruha biztosított.
Bér megegyezés szerint. T.:
06-30/455-9006_____________________________

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

Kőművest, betanított kőmű-
vest, festőt, betanított festőt,
segédmunkást felveszünk. Se-
gédmunkás bér: 10.000
Ft/nap. Kőműves bér: 14.000
Ft/nap. Feltétel: józan életvitel,
B kategóriás jogosítvány. Érd.:
06-30/360-5294_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő segéd-
munkást foglalkoztatnék. Sa-
ját autó szükséges, józan élet-
vitel. Bér megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70/391-8147_____________________________

Idős hölgy nyugdíjas asszonyt
keres csak felügyeletre Bada-
csonytomajra éjszakára, este
7-től reggel 7-ig. Tel.: 15-18
óráig 87/702-022_____________________________

Tapolcai rendelőben vegyes
munka (elsősorban adminiszt-
ráció) nem dohányzó hölgynek.
Fényképes önéletrajzot a 
tutimunka02@freemail.hu cím-
re kérek._____________________________

Peppino Pizzériába Tapolcán
konyhai kisegítőt éves állásban
felveszünk. Tel.:06-30/959-
2106_____________________________
Gyártó férfi munkatársakat
keresünk! Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk! Tapolcai le-
mezmegmunkáló cég gyártó
munkatársakat keres, azon-
nali kezdéssel. Munkavégzés
helye: Tapolca. Amit kínálunk:
Versenyképes bérezés; 1 mű-
szakos munkarend; Bejelentett
8 órás állás; Munkaidő: H-P-ig
6-14:30-ig; Hosszú távú mun-
kavégzés. Amennyiben a hir-
detés felkeltette érdeklődé-
sét várjuk jelentkezését az
m.szabina@econext.hu cím-
re vagy érdeklődjön hétköz-
napokon 7-14 óra között a
06-30/287-1194-es telefon-
számon.

Tapolcán eladó Dobó-lakóte-
lepen 2,5 szobás, téglaépítésű
lakás nagy tárolóval. Ár meg-
egyezés szerint. Csere is ér-
dekel értékegyeztetéssel. Érd.:
06-30/463-0198_____________________________

Tapolcán, Juhász Gyula utcá-
ban 31 m2-es lakás eladó.
Tel.: 06-70/619-1918, 06-
20/231-0508_____________________________

Eladó 59 m2-es, 4. emeleti, Y-
i lakás. Érd.: 06-70/235-0991,
06-20/243-8638_____________________________

Eladó lakásokat, családi há-
zakat, nyaralókat, pincéket
és területeket keresünk privát,
üzleti és befektető ügyfeleink
részére. T.: +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 kiváló helyen 42
m2-es lakás eladó! Nagyon jó
megközelítés, Petőfi híd, József
körútról közvetlenül nyíló Pál
utcában, III. emeleti, belülre
néző, világos, 2 szobás, galé-
riázható, egyedi gázfűtéses,
részben felújítandó, azonnal
birtokba vehető lakás, kedve-
ző áron! Folyamatosan kiad-
ható, jó befektetés! Ir.ár: 24,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán keresünk földszinti
lakást lehetőség szerint a bel-
városban, legalább 2 szobást,
50-60 m2-est, azonnali kész-
pénzfizetéssel. Tel.: +36-
70/376-7820

Tapolcán, Május 1. utcában
57 m2-es nappali + két fél-
szoba, 2. emeleti, gázfűtéses,
erkélyes, bútorozatlan lakás
márciustól hosszú távra kiadó.
Két havi kaució szükséges.
Érd.: 06-30/612-5613_____________________________

Szoba kiadó konyha, fürdő-
szoba használattal Tapolcán.
Tel.: 06-87/687-977_____________________________

Tapolcán különbejáratú, búto-
rozott, 44 m2-es lakás kiadó 1
fő részére. 2 havi kaució szük-
séges. Tel.: 06-30/321-4149_____________________________

Egyedülálló férfi bérelne ki-
sebb lakást Tapolcán vagy
környékén, esetleg önálló lak-
részt. Tel.: 06-70/341-7522

Herbária bolt bérleti joga eladó
Tapolcán a Tescoban! Teljes
árukészlettel, folyamatos üze-
meléssel. Érd.: 06-20/433-3359_____________________________

Tapolca belvárosában, az
APEH udvarban 50 m2-es üz-
lethelyiség (jelenleg bababolt)
2020. március hónaptól hatá-
rozatlan időre bérbeadó. Bérleti
díj 75.000 Ft+rezsi, kaució 2
hónap. Érd.: 06-30/515-5280

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép, asztali és
állványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hómarók,
benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros új, elektromos
lombszívó-fúvó, Stihl-Husq-
varna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, láncfűrészlánc élező,
Honda benzinmotoros zagy-
szivattyú újszerű, benzinmo-
toros és elektromos gyep-
szellőztetők, Makita akkus gér-
vágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfaltbetonvágó (vi-
zes), diesel hőlégbefúvó 15-25
KW, szeg- és kapocsbelövő 5-
15 cm levegős, szárított pap-
rika daráló, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, karos kisflex
satuval, csúszósines szalag-
parkettázó fűrész 220V, faesz-
terga 1000 mm, 2 késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, masz-
százsmatrac, Yamaha Mint új-
szerű robogó eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Kb. 150 m3 barna töltőföld el-
adó. Ui.: 1 raklap Leyer 25-ös
tégla és egy 12,5 m3-es vas-
tartály eladó. Érd.: 06-30/562-
7760

_____________________________

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 tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) ház-
hozszállítással és igény szerint
fatárolóba pakolással eladó.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyha-
készen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig. Tel.:
06-30/339-7950_____________________________

Tűzifa! Garantáltan száraz épít-
kezésből megmaradt fenyő-
deszkák konyhakész állapotban
eladók. 7.000 Ft/m3. Érd.: 06-
30/455-9006

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

Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett éves állás. Tapolca kör-
nyékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Az OTP IngatlanPont tapolcai
irodájába munkatársakat keres.
Érettségi, jogosítvány, gépjár-
mű szükséges. Tel.: 06-
70/9410-936_____________________________

Kőművesként állást keresek.
Tel.: 06-20/201-2030

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Kőművesmunkák! Teljeskö-
rű házfelújítás, burkolás, be-
tonozás, vakolás, kerítések,
támfalak építése, fa és fal kül-
ső és belső festése, bontás,
sitthordás. Ui.: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Meg-
bízható, tiszta munka számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garan-
ciális beüzemelése, javítása.
Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javí-
tása, villany- és gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.:
06-20/520-2465_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkatré-
szei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönöz-
zön: 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 cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást,
kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetéte-
lét, veszélyes fák kivágását,
zöldhulladék elszállítást, sitt
hordást és sziklakertek építé-
sét. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. 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 lomtalaní-
tása pincétől a padlásig. Min-
den, ami fuvar. Uitt: kőmű-
vesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, ke-
rítések 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_____________________________

Szent György-hegyen – tég-
lagyár feletti területen – 3200
m2 területű szőlő (rizling) jól
megközelíthető helyen eladó.
Ár: 2,5 mFt. Tel.: 06-30/318-
3581_____________________________
Ingatlanok vétele, eladása
teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn belül.
Családi házakat és nyaraló-
kat keresünk Tapolcán és
tágabb körzetében, Bala-
tonfüredtől Hévízig, valamint
Budapesten. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Nemesvitán 5111 m2 zártkerti
terület  gyönyörű kilátással,
aszfaltozott út megközelítéssel,
68 m2-es, kétszintes (pince-
présház + lakószint), jó álla-
potú, téglából épített házzal, ve-
zetékes vízzel, villannyal, 800
m2 szőlővel eladó. Ár: 8,4
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen jó állapotú,
téglaépítésű,  100 m2-es, 2
szintes, 3 szoba + nappalis,
garázsos, összkomfortos iker
családi ház fele, 450 m2 saját,
gyümölcsfás telekrésszel, min-
den közművel, egyedi gáz és
vegyes tüzelésű fűtési lehető-
séggel, új nyílászárókkal, új für-
dőszobával eladó. Ár: 26,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

A Káli-medencében, Kékkúton
eladó egy 2004-ben épült, a
kettő szinten összesen 95 m2-
es, 3 szobás, kiváló állapotú
ház, 5031 m2 zártkerti, fás, par-
kos telken. Ár: 35,8 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatoni panorámás nyaraló
eladó! Badacsony-Badacsony-
lábdihegyen, közvetlenül a Ró-
mai útnál panorámás, közmű-
vekkel rendelkező 70 m2-es
téglaépítésű 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 gaz-
dasági épületekkel, minden
közművel, ipari árammal 2450
m2 belterületi telken eladó. A
telek folytatásaként további
2350 m2 belterületi telek vá-
sárolható 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, ga-
rázzsal, kis medencével, gyü-
mölcsfákkal, kerttel 600 m2 te-
rületen. Ir.ár: 29,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Nemesvitán eladó egy újsze-
rű, kiváló állapotú 100 m2-es,
egyszintes, összkomfortos csa-
ládi ház 560 m2, részben Ba-
latoni panorámás telken. 3
szoba + nappali, beépített
konyha, egyedi gáz fűtéssel,
rendezett kerttel. Ár: 34,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Dobó-lakótelepen igényesen
felújított lakás eladó. Tel.: 06-
30/845-6653

LAKÁS AC1Bdg

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi te-
tőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építé-
sét, 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 kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartását,
felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, kölcsön-
zés, robogó alkatrészek, autó-
alkatrészek megrendelésre.
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 szerint
takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

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,
kerítések, kocsi beállók, tér-
burkolatok építését vállalja
építőipari 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 technológia.
Energetikai, műszaki bizton-
sági tanácsadás, gázipari mű-
szaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szi-
jártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
06-87/350-904_____________________________

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

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

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos,
fagyasztóláda, ablakos mosó-
gép, szárítógép, centrifuga,
forgótárcsás mosógép, kom-
binált hűtőszekrény, elektro-
mos ágy eladó. Tel.: 06-
30/905-9367_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult
deszkák, OSB lapok, stáflik,
szegélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan kaphatók. Válla-
lunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok
gyártását. Tapolca, Gyulakeszi
út 585/18 hrsz. Tel: 87/510-
226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu_____________________________

Energiatakarékos automata
mosógép ablakos és felültöl-
tős, Bosch-AEG porszívó kitű-
nő állapotban eladó. Érd.: 06-
30/405-4552_____________________________

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

Oszlopos fúrógép eladó 1100
W-os villanymotorral és 16-os
fúrófejjel. (Nem gyári.) Tel.:
06-70/6701-251_____________________________

Jó állapotú ülőgarnitúra in-
gyen elvihető. Tel.: 06-
30/8927-945_____________________________

Eladó 1 db 12 tagos villany-
radiátor újszerű állapotban,
valamint 1 hűtő-fűtő mobilklí-
ma távirányítóval. Ár: 11.000
és 50.000 Ft. Tel.: 06-20/429-
6134_____________________________
Burgonya és alma eladó Ta-
polcán a Halápi út 25-ben.
Tel.: 06-20/413-5419_____________________________

I. o. minőségű almos istál-
lótrágya nagy mennyiségben
olcsón eladó, 1 teherautó/8
eFt, Hegymagason. Érd.: 06-
20/7700-633_____________________________

Eladó kárpitos sarokpad asz-
tallal, két székkel, keveset
használt. Bébi etetőszék és
fürdőkád, 20 literes szódás
ballon. 15.000, 8.000, 2.000 és
20.000 Ft-ért. Érd.: 06-30/304-
6758_____________________________
Sachs 30 cm3-es benzinmo-
toros kerékpár, Atlas-Copco
(Cobra) benzinmotoros kétke-
zes vésőkalapács, ELU kézi
téglavágó fűrész 45 cm-es
220 V-os, Makita, akkus üt-
vecsavarozó, hordozható ipa-
ri ventilátor 220 V, benzin és dí-
zel oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LEig, Honda lapvibrátor, ág-
darálókomposztáló gép, ben-
zinmotoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi
fúrógép, menetorsós kugliha-
sító gép 6T 220 V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gérvá-
gók 210-305 mm átmérő,
elektromos csónakmotor, 5,5
mm-es légpuska új, CO patro-
nos légpuska 4,5-5,5 mm-es,
oxigénpalackok, új McKenzie
mtb. kerékpárok,  Aprilia Ha-
bana chopper 50 cm3-es új-
szerű, kerti öszszecsukható
ruhaszárító eladó. T.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Üzletek és autók feliratozá-
sa, reklám- és megállító táb-
lák, óriásplakát, molinó ké-
szítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, felirato-
zása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, 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 ügyinté-
zéssel, generálkivitelben. Tel.:
06-70/391-8147_____________________________

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

Költöztetést vállalok rako-
dással és egyéb áruszállítást.
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, garan-
ciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

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

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. T.:
06-70/600-7729_____________________________

Kőműves munkákat vállalunk.
Teljeskörű házfelújítást ingye-
nes helyszíni felméréssel. Tel.:
06-30/447-0776_____________________________

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS 6245-ös Zetor hengerfejek, új
önindító Zetorokhoz, 10 db
akácoszlop, 20 db betonoszlop,
szőlőszállító csille, kukorica-
morzsoló ládával, lakókocsi
méheknek, szerszámnak, 1 db
szabadonfutós kardántengely
zúzóhoz, 5748-as Zetorhoz ke-
rékagytartó tengely, felújított
kormánymű Dutrához, UE-28-
ashoz komplett első kerék, 3 kg
mogyoró eladó. Tel.: 06-
87/468-497, 06-20/4549-145_____________________________

Eladó: kéttengelyes utánfutó
1,25x4 m-es, (nincs forga-
lomba helyezve), kettes ló-
szállító utánfutó, (lejárt mű-
szakival), nagy hengerbála
marhaetető (erősített), juh ete-
tő, 1m-es új fűkasza, gally ap-
rító, padkahenger, 2 db kutya-
ház, 4x2 m-es árusító pavilon
(szétszedhető), 4x2 m-es után-
futó, alig használt márkás en-
duró-motocross csizma 40-
es, 44-es méretben. Érd.: 06-
30/9361-804_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompresszor 5L, akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszívók,
AS (Stihl) 3 kerekű önjáró ma-
gasfű nyíró, billenővályús hin-
tafűrészek, Elektra Beckum –
Lincoln profi CO hegesztők
150 A, MOM műszerész esz-
terga, Bosch – ELU (Dewalt)
orrfűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, precí-
ziós szalagfűrész új 220V át-
mérő 250mm, terménydaráló
rostákkal 220Vos, benzinmo-
toros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kgos,
kombinált gyalugépek 205-
260 mm-es új, egyengető gya-
lugép 200 mmes, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sö-
vényvágók, kardánhajtású sza-
lagfűrész tűzifához, kisméretű
újszerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, kemping ke-
rékpárok, új profi elektromos
robogó eladó. Hibás vagy hasz-
nálaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcsés ágdarálók,
villanymotorok 220/380V, kézi
körfűrészek, mini gázoxigén-
hegesztő, JLO- Solo - Oleo
Mac-Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permete-
ző, Stihl fűrész, fűkasza, bozó-
tirtó, lombszívófúvó gépek,
benzinmotoros és elektromos
sövényvágók, Kärcher-Euroc-
lean-Wap hidegés melegvizes
profi sterimók 220/380V, ben-
zinmotoros és elektromos
könnyű hordozható vízszivaty-
tyúk, benzinés dízelmotoros
aggregátorok, akkutöltők 6-
12-24 V-os normál és bikázós,
16 funkciós faipari barkácsgép,
Stihl -Makita elektromos új-
szerű láncfűrészek, keringető
szivattyú fűtéshez, kéthenge-
res új kompreszszorok, Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható!
Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

Káli-medencébe áprilistól
szeptemberig takarítónőt
és/vagy konyhai kisegítőt fel-
veszünk. Délelőtti műszakra.
Tel.: 60-70/381-0838_____________________________

Munkát keresek. Vállalnék
takarítást, eladói, vendéglátói
munkát, napi 6-8 órában. Jo-
gosítvánnyal és gépkocsival
rendelkezem. Tel.:06-70/946-
3441_____________________________
Zöld Ráskó Kft. gyakorlott ker-
tész munkatárs jelentkezését
várja. Teljes munkaidős, egész
éves állás. Érd.: 06-87/411-
954_____________________________
Szakácsot és konyhai kisegí-
tőt keresünk éves állásra a Fó-
rum Pizzériába. Érd.: 06-
30/644-0756_____________________________

Tapolcai pékség két fő meg-
változott munkaképességű kol-
légát keres! Jelentkezni le-
het, hétfőtől péntekig, 8-16
óráig a 06-20/347-4687-es
számon!_____________________________

Kővirág, Étel- Ital- Ágy kere-
si új felszolgáló, pultos mun-
katársait. Ha csodaszép kör-
nyezetben, igényes vendég-
körrel, remek kollégákkal,
menő fizetésért, költségtérí-
téses munkába járással egész
évben dolgoznál, de nyáron is
fontosak a szabadnapok; Haj-
rá! Önéletrajzok, érdeklődés:
kovirag@kovirag.com/ +36-
20/973-9373

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

Köszönetet szeretnék mon-
dani annak a személynek, aki
az árokba esett telefonom ki-
rakta az árokpartra.

Dajka, pedagógiai asszisz-
tens és gyógpedagógiai asz-
szisztens OKJ tanfolyam indul
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 végezhe-
tő) tanfolyamok! Beiratko-
zás: Tapolca, Glázer S. u. 5.
Állami tamogatás 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_____________________________

Angol oktatás minden élet-
korúnak. Nyelvvizsgára felké-
szítés, korrepetálás. Kezdőtől
felső fokig. Egyéni és két fős
órák. Több mint 10 éves szak-
mai tapasztalattal. Tel.: +36-
20/513-6989

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

LAPZÁRTA 
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ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő 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 fog-
lalkozom 23 éves gyakorlat-
tal ingatlanok közvetítésé-
vel. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő 
Tapolca központjának közelé-
ben részben felújított 1 egész
és 1 fél szobás földszinti tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 9
mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Közvetlen patakparti fekvé-
sű (mindkét oldali) 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 üzlethelyi-
ség 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, egyszo-
bás sorházi lakás jellegű önál-
ló fűtésű 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_____________________________

Tapolcán a Móricz Zs. utcában
540 m2-es, 50% beépíthető-
ségű, közművesített építési
telek kis házzal eladó. Érd.: 06-
20/973-4508_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % köz-
vetítési díjért, 30 év tapasz-
talatával, széles vevőkörrel,
a lehető legjobb vevőt talál-
juk meg rá. Tel.: +36-
30/9477-270 Várom hívását!_____________________________

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

Eladná ingatlanát? Gyorsan,
a legjobb áron eladjuk! Hív-
jon, 24 órán belül személye-
sen felkeressük! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

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 ter-
mő, szakértelemmel gondo-
zott, minőségi szőlő terület.
Összetétel: 1,1 ha szürkebarát,
1,3 ha sauvignon blanc. Ár:
14,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Takarítás! Cégünk vállalja la-
kóházak, épületek, irodák, ren-
delők, áruházak, iskolák, óvo-
dák, nyaralók és panziók ta-
karítását, karbantartását. Ösz-
szeszokott csapat, tiszta, kor-
rekt munka számlaképesen.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Kárpitozás. Hagyományos,
modern bútor kárpitozása rö-
vid határidővel! Étkezőszékek,
fotelek, kanapék áthúzása.
Nagy szövetválaszték! Ingye-
nes felmérés! Ábrahámhegy,
tel.: 06-30/906-7556_____________________________

Elszáradt, veszélyes fa kivá-
gást, elhanyagolt telkek rend-
betételét, kertrendezést, zöld
munkák elvégzését, fák met-
szését, fűnyírást vállalok. Tel.:
06-30/786-4298_____________________________

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés. Tel.:
06-30/6615-093 Szabó Nor-
bert_____________________________
Víz-, fűtésszerelést vállalok
csapcserétől a komplett kivi-
telezésig, hívjon bizalommal!
Szabó Attila, tel.: 06-30/265-
0351_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás utá-
ni felületkezelése, kerítés, tér-
kő 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 gépszerelő.
T.: 06-20/511-8003, 06-
87/411-965_____________________________

Kisebb vízszerelői munkákat
vállalok. (Pl. WC-csere, csap-
csere és csőtörés javítása.)
Tel.: 06-30/306-8778_____________________________

Burkolást vállalok kedvező
áron, csempézést, járólapo-
zást, kisebb burkolatjavítást is.
Tel.: 06-20/938-8904_____________________________

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

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Ta-
polcán, Keszthelyen és von-
záskörzetükben. Hívásra
házhoz megyek. Tel.: 06-
30/467-4279_____________________________

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

Eladó 1997-es Ford Fiesta
1.3-as, szeptemberig érvé-
nyes műszakival. Ir.ár: 250.000
Ft. Érd.: 06-30/414-6814

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

Cseréplemez (250x110-es
méretű) 70 m2 féláron 70.000
Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/233-
2521

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

Révfülöpi Tóth Vendéglőbe
szakácsnőt, kézilányt, konyhai
mosogatót éves állásra felve-
szünk. Tel.: 06-30/946-0344_____________________________

Alumíniumhegesztésben jár-
tas hegesztőt, ill. lakatost
azonnali kezdéssel felveszek.
Bérezés megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/290-3892_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz
egy dinamikus csapat tagja
lenni? Akkor jelentkezz! Hova
– Z-Szabó-Bau-hoz: Szakkép-
zett kőművesnek és segéd-
munkásnak. 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 kertepitési
és fenntartási munkákhoz fér-
fi munkavállalót. Kőműves és
kertész végzettség előnyt je-
lent. Bérezés megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70/778-9456_____________________________

Tapolcai építőipari cég kő-
műves, segédmunkás és föld-
munkagép kezelő munkatársak
jelentkezését várja. Egész éves
állás, biztos havi bérfizetés. B
kategóriás jogosítvány előny.
Érd.: 06-30/620-5049_____________________________

Kőművest és segédmunkást
éves állásra, bejelentett mun-
kahelyre felveszünk. Szabad-
ság, munkaruha biztosított.
Bér megegyezés szerint. T.:
06-30/455-9006_____________________________

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

Kőművest, betanított kőmű-
vest, festőt, betanított festőt,
segédmunkást felveszünk. Se-
gédmunkás bér: 10.000
Ft/nap. Kőműves bér: 14.000
Ft/nap. Feltétel: józan életvitel,
B kategóriás jogosítvány. Érd.:
06-30/360-5294_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő segéd-
munkást foglalkoztatnék. Sa-
ját autó szükséges, józan élet-
vitel. Bér megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70/391-8147_____________________________

Idős hölgy nyugdíjas asszonyt
keres csak felügyeletre Bada-
csonytomajra éjszakára, este
7-től reggel 7-ig. Tel.: 15-18
óráig 87/702-022_____________________________

Tapolcai rendelőben vegyes
munka (elsősorban adminiszt-
ráció) nem dohányzó hölgynek.
Fényképes önéletrajzot a 
tutimunka02@freemail.hu cím-
re kérek._____________________________

Peppino Pizzériába Tapolcán
konyhai kisegítőt éves állásban
felveszünk. Tel.:06-30/959-
2106_____________________________
Gyártó férfi munkatársakat
keresünk! Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk! Tapolcai le-
mezmegmunkáló cég gyártó
munkatársakat keres, azon-
nali kezdéssel. Munkavégzés
helye: Tapolca. Amit kínálunk:
Versenyképes bérezés; 1 mű-
szakos munkarend; Bejelentett
8 órás állás; Munkaidő: H-P-ig
6-14:30-ig; Hosszú távú mun-
kavégzés. Amennyiben a hir-
detés felkeltette érdeklődé-
sét várjuk jelentkezését az
m.szabina@econext.hu cím-
re vagy érdeklődjön hétköz-
napokon 7-14 óra között a
06-30/287-1194-es telefon-
számon.

Tapolcán eladó Dobó-lakóte-
lepen 2,5 szobás, téglaépítésű
lakás nagy tárolóval. Ár meg-
egyezés szerint. Csere is ér-
dekel értékegyeztetéssel. Érd.:
06-30/463-0198_____________________________

Tapolcán, Juhász Gyula utcá-
ban 31 m2-es lakás eladó.
Tel.: 06-70/619-1918, 06-
20/231-0508_____________________________

Eladó 59 m2-es, 4. emeleti, Y-
i lakás. Érd.: 06-70/235-0991,
06-20/243-8638_____________________________

Eladó lakásokat, családi há-
zakat, nyaralókat, pincéket
és területeket keresünk privát,
üzleti és befektető ügyfeleink
részére. T.: +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 kiváló helyen 42
m2-es lakás eladó! Nagyon jó
megközelítés, Petőfi híd, József
körútról közvetlenül nyíló Pál
utcában, III. emeleti, belülre
néző, világos, 2 szobás, galé-
riázható, egyedi gázfűtéses,
részben felújítandó, azonnal
birtokba vehető lakás, kedve-
ző áron! Folyamatosan kiad-
ható, jó befektetés! Ir.ár: 24,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán keresünk földszinti
lakást lehetőség szerint a bel-
városban, legalább 2 szobást,
50-60 m2-est, azonnali kész-
pénzfizetéssel. Tel.: +36-
70/376-7820

Tapolcán, Május 1. utcában
57 m2-es nappali + két fél-
szoba, 2. emeleti, gázfűtéses,
erkélyes, bútorozatlan lakás
márciustól hosszú távra kiadó.
Két havi kaució szükséges.
Érd.: 06-30/612-5613_____________________________

Szoba kiadó konyha, fürdő-
szoba használattal Tapolcán.
Tel.: 06-87/687-977_____________________________

Tapolcán különbejáratú, búto-
rozott, 44 m2-es lakás kiadó 1
fő részére. 2 havi kaució szük-
séges. Tel.: 06-30/321-4149_____________________________

Egyedülálló férfi bérelne ki-
sebb lakást Tapolcán vagy
környékén, esetleg önálló lak-
részt. Tel.: 06-70/341-7522

Herbária bolt bérleti joga eladó
Tapolcán a Tescoban! Teljes
árukészlettel, folyamatos üze-
meléssel. Érd.: 06-20/433-3359_____________________________

Tapolca belvárosában, az
APEH udvarban 50 m2-es üz-
lethelyiség (jelenleg bababolt)
2020. március hónaptól hatá-
rozatlan időre bérbeadó. Bérleti
díj 75.000 Ft+rezsi, kaució 2
hónap. Érd.: 06-30/515-5280

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép, asztali és
állványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hómarók,
benzinmotoros önjáró lomb-
szívó 75 cm széles, talajfúró
benzinmotoros új, elektromos
lombszívó-fúvó, Stihl-Husq-
varna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek, láncfűrészlánc élező,
Honda benzinmotoros zagy-
szivattyú újszerű, benzinmo-
toros és elektromos gyep-
szellőztetők, Makita akkus gér-
vágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfaltbetonvágó (vi-
zes), diesel hőlégbefúvó 15-25
KW, szeg- és kapocsbelövő 5-
15 cm levegős, szárított pap-
rika daráló, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, karos kisflex
satuval, csúszósines szalag-
parkettázó fűrész 220V, faesz-
terga 1000 mm, 2 késes vá-
gópult fűnyírótraktorhoz, masz-
százsmatrac, Yamaha Mint új-
szerű robogó eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Kb. 150 m3 barna töltőföld el-
adó. Ui.: 1 raklap Leyer 25-ös
tégla és egy 12,5 m3-es vas-
tartály eladó. Érd.: 06-30/562-
7760

_____________________________

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 tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) ház-
hozszállítással és igény szerint
fatárolóba pakolással eladó.
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyha-
készen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig. Tel.:
06-30/339-7950_____________________________

Tűzifa! Garantáltan száraz épít-
kezésből megmaradt fenyő-
deszkák konyhakész állapotban
eladók. 7.000 Ft/m3. Érd.: 06-
30/455-9006

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

Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett éves állás. Tapolca kör-
nyékiek előnyben. T.: 06-
30/256-1677_____________________________

Az OTP IngatlanPont tapolcai
irodájába munkatársakat keres.
Érettségi, jogosítvány, gépjár-
mű szükséges. Tel.: 06-
70/9410-936_____________________________

Kőművesként állást keresek.
Tel.: 06-20/201-2030

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Kőművesmunkák! Teljeskö-
rű házfelújítás, burkolás, be-
tonozás, vakolás, kerítések,
támfalak építése, fa és fal kül-
ső és belső festése, bontás,
sitthordás. Ui.: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Meg-
bízható, tiszta munka számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garan-
ciális beüzemelése, javítása.
Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javí-
tása, villany- és gázbojlerek víz-
kőtelenítése, fűtés- és víz-
rendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.:
06-20/520-2465_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkatré-
szei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönöz-
zön: 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 cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást,
kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetéte-
lét, veszélyes fák kivágását,
zöldhulladék elszállítást, sitt
hordást és sziklakertek építé-
sét. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. 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 lomtalaní-
tása pincétől a padlásig. Min-
den, ami fuvar. Uitt: kőmű-
vesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, ke-
rítések 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_____________________________

Szent György-hegyen – tég-
lagyár feletti területen – 3200
m2 területű szőlő (rizling) jól
megközelíthető helyen eladó.
Ár: 2,5 mFt. Tel.: 06-30/318-
3581_____________________________
Ingatlanok vétele, eladása
teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn belül.
Családi házakat és nyaraló-
kat keresünk Tapolcán és
tágabb körzetében, Bala-
tonfüredtől Hévízig, valamint
Budapesten. Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Nemesvitán 5111 m2 zártkerti
terület  gyönyörű kilátással,
aszfaltozott út megközelítéssel,
68 m2-es, kétszintes (pince-
présház + lakószint), jó álla-
potú, téglából épített házzal, ve-
zetékes vízzel, villannyal, 800
m2 szőlővel eladó. Ár: 8,4
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen jó állapotú,
téglaépítésű,  100 m2-es, 2
szintes, 3 szoba + nappalis,
garázsos, összkomfortos iker
családi ház fele, 450 m2 saját,
gyümölcsfás telekrésszel, min-
den közművel, egyedi gáz és
vegyes tüzelésű fűtési lehető-
séggel, új nyílászárókkal, új für-
dőszobával eladó. Ár: 26,9
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

A Káli-medencében, Kékkúton
eladó egy 2004-ben épült, a
kettő szinten összesen 95 m2-
es, 3 szobás, kiváló állapotú
ház, 5031 m2 zártkerti, fás, par-
kos telken. Ár: 35,8 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Balatoni panorámás nyaraló
eladó! Badacsony-Badacsony-
lábdihegyen, közvetlenül a Ró-
mai útnál panorámás, közmű-
vekkel rendelkező 70 m2-es
téglaépítésű 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 gaz-
dasági épületekkel, minden
közművel, ipari árammal 2450
m2 belterületi telken eladó. A
telek folytatásaként további
2350 m2 belterületi telek vá-
sárolható 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, ga-
rázzsal, kis medencével, gyü-
mölcsfákkal, kerttel 600 m2 te-
rületen. Ir.ár: 29,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Nemesvitán eladó egy újsze-
rű, kiváló állapotú 100 m2-es,
egyszintes, összkomfortos csa-
ládi ház 560 m2, részben Ba-
latoni panorámás telken. 3
szoba + nappali, beépített
konyha, egyedi gáz fűtéssel,
rendezett kerttel. Ár: 34,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Dobó-lakótelepen igényesen
felújított lakás eladó. Tel.: 06-
30/845-6653

LAKÁS AC1Bdg

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi te-
tőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építé-
sét, 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 kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartását,
felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, kölcsön-
zés, robogó alkatrészek, autó-
alkatrészek megrendelésre.
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 szerint
takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

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,
kerítések, kocsi beállók, tér-
burkolatok építését vállalja
építőipari 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 technológia.
Energetikai, műszaki bizton-
sági tanácsadás, gázipari mű-
szaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szi-
jártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
06-87/350-904_____________________________

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

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

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos,
fagyasztóláda, ablakos mosó-
gép, szárítógép, centrifuga,
forgótárcsás mosógép, kom-
binált hűtőszekrény, elektro-
mos ágy eladó. Tel.: 06-
30/905-9367_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult
deszkák, OSB lapok, stáflik,
szegélylécek, ajtók, ablakok, fo-
lyamatosan kaphatók. Válla-
lunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok
gyártását. Tapolca, Gyulakeszi
út 585/18 hrsz. Tel: 87/510-
226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu_____________________________

Energiatakarékos automata
mosógép ablakos és felültöl-
tős, Bosch-AEG porszívó kitű-
nő állapotban eladó. Érd.: 06-
30/405-4552_____________________________

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

Oszlopos fúrógép eladó 1100
W-os villanymotorral és 16-os
fúrófejjel. (Nem gyári.) Tel.:
06-70/6701-251_____________________________

Jó állapotú ülőgarnitúra in-
gyen elvihető. Tel.: 06-
30/8927-945_____________________________

Eladó 1 db 12 tagos villany-
radiátor újszerű állapotban,
valamint 1 hűtő-fűtő mobilklí-
ma távirányítóval. Ár: 11.000
és 50.000 Ft. Tel.: 06-20/429-
6134_____________________________
Burgonya és alma eladó Ta-
polcán a Halápi út 25-ben.
Tel.: 06-20/413-5419_____________________________

I. o. minőségű almos istál-
lótrágya nagy mennyiségben
olcsón eladó, 1 teherautó/8
eFt, Hegymagason. Érd.: 06-
20/7700-633_____________________________

Eladó kárpitos sarokpad asz-
tallal, két székkel, keveset
használt. Bébi etetőszék és
fürdőkád, 20 literes szódás
ballon. 15.000, 8.000, 2.000 és
20.000 Ft-ért. Érd.: 06-30/304-
6758_____________________________
Sachs 30 cm3-es benzinmo-
toros kerékpár, Atlas-Copco
(Cobra) benzinmotoros kétke-
zes vésőkalapács, ELU kézi
téglavágó fűrész 45 cm-es
220 V-os, Makita, akkus üt-
vecsavarozó, hordozható ipa-
ri ventilátor 220 V, benzin és dí-
zel oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LEig, Honda lapvibrátor, ág-
darálókomposztáló gép, ben-
zinmotoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi
fúrógép, menetorsós kugliha-
sító gép 6T 220 V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gérvá-
gók 210-305 mm átmérő,
elektromos csónakmotor, 5,5
mm-es légpuska új, CO patro-
nos légpuska 4,5-5,5 mm-es,
oxigénpalackok, új McKenzie
mtb. kerékpárok,  Aprilia Ha-
bana chopper 50 cm3-es új-
szerű, kerti öszszecsukható
ruhaszárító eladó. T.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018

Üzletek és autók feliratozá-
sa, reklám- és megállító táb-
lák, óriásplakát, molinó ké-
szítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, felirato-
zása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, 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 ügyinté-
zéssel, generálkivitelben. Tel.:
06-70/391-8147_____________________________

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

Költöztetést vállalok rako-
dással és egyéb áruszállítást.
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, garan-
ciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceistvánd_____________________________

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

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

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. T.:
06-70/600-7729_____________________________

Kőműves munkákat vállalunk.
Teljeskörű házfelújítást ingye-
nes helyszíni felméréssel. Tel.:
06-30/447-0776_____________________________

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS 6245-ös Zetor hengerfejek, új
önindító Zetorokhoz, 10 db
akácoszlop, 20 db betonoszlop,
szőlőszállító csille, kukorica-
morzsoló ládával, lakókocsi
méheknek, szerszámnak, 1 db
szabadonfutós kardántengely
zúzóhoz, 5748-as Zetorhoz ke-
rékagytartó tengely, felújított
kormánymű Dutrához, UE-28-
ashoz komplett első kerék, 3 kg
mogyoró eladó. Tel.: 06-
87/468-497, 06-20/4549-145_____________________________

Eladó: kéttengelyes utánfutó
1,25x4 m-es, (nincs forga-
lomba helyezve), kettes ló-
szállító utánfutó, (lejárt mű-
szakival), nagy hengerbála
marhaetető (erősített), juh ete-
tő, 1m-es új fűkasza, gally ap-
rító, padkahenger, 2 db kutya-
ház, 4x2 m-es árusító pavilon
(szétszedhető), 4x2 m-es után-
futó, alig használt márkás en-
duró-motocross csizma 40-
es, 44-es méretben. Érd.: 06-
30/9361-804_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompresszor 5L, akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszívók,
AS (Stihl) 3 kerekű önjáró ma-
gasfű nyíró, billenővályús hin-
tafűrészek, Elektra Beckum –
Lincoln profi CO hegesztők
150 A, MOM műszerész esz-
terga, Bosch – ELU (Dewalt)
orrfűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, precí-
ziós szalagfűrész új 220V át-
mérő 250mm, terménydaráló
rostákkal 220Vos, benzinmo-
toros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kgos,
kombinált gyalugépek 205-
260 mm-es új, egyengető gya-
lugép 200 mmes, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sö-
vényvágók, kardánhajtású sza-
lagfűrész tűzifához, kisméretű
újszerű kapálógépek, ipari sza-
lámi szeletelő gép, kemping ke-
rékpárok, új profi elektromos
robogó eladó. Hibás vagy hasz-
nálaton kívüli profi kisgépét be-
számítom! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcsés ágdarálók,
villanymotorok 220/380V, kézi
körfűrészek, mini gázoxigén-
hegesztő, JLO- Solo - Oleo
Mac-Echo háti permetezők,
Maruyama slagos permete-
ző, Stihl fűrész, fűkasza, bozó-
tirtó, lombszívófúvó gépek,
benzinmotoros és elektromos
sövényvágók, Kärcher-Euroc-
lean-Wap hidegés melegvizes
profi sterimók 220/380V, ben-
zinmotoros és elektromos
könnyű hordozható vízszivaty-
tyúk, benzinés dízelmotoros
aggregátorok, akkutöltők 6-
12-24 V-os normál és bikázós,
16 funkciós faipari barkácsgép,
Stihl -Makita elektromos új-
szerű láncfűrészek, keringető
szivattyú fűtéshez, kéthenge-
res új kompreszszorok, Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható!
Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

Káli-medencébe áprilistól
szeptemberig takarítónőt
és/vagy konyhai kisegítőt fel-
veszünk. Délelőtti műszakra.
Tel.: 60-70/381-0838_____________________________

Munkát keresek. Vállalnék
takarítást, eladói, vendéglátói
munkát, napi 6-8 órában. Jo-
gosítvánnyal és gépkocsival
rendelkezem. Tel.:06-70/946-
3441_____________________________
Zöld Ráskó Kft. gyakorlott ker-
tész munkatárs jelentkezését
várja. Teljes munkaidős, egész
éves állás. Érd.: 06-87/411-
954_____________________________
Szakácsot és konyhai kisegí-
tőt keresünk éves állásra a Fó-
rum Pizzériába. Érd.: 06-
30/644-0756_____________________________

Tapolcai pékség két fő meg-
változott munkaképességű kol-
légát keres! Jelentkezni le-
het, hétfőtől péntekig, 8-16
óráig a 06-20/347-4687-es
számon!_____________________________

Kővirág, Étel- Ital- Ágy kere-
si új felszolgáló, pultos mun-
katársait. Ha csodaszép kör-
nyezetben, igényes vendég-
körrel, remek kollégákkal,
menő fizetésért, költségtérí-
téses munkába járással egész
évben dolgoznál, de nyáron is
fontosak a szabadnapok; Haj-
rá! Önéletrajzok, érdeklődés:
kovirag@kovirag.com/ +36-
20/973-9373

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

Köszönetet szeretnék mon-
dani annak a személynek, aki
az árokba esett telefonom ki-
rakta az árokpartra.

Dajka, pedagógiai asszisz-
tens és gyógpedagógiai asz-
szisztens OKJ tanfolyam indul
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 végezhe-
tő) tanfolyamok! Beiratko-
zás: Tapolca, Glázer S. u. 5.
Állami tamogatás 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_____________________________

Angol oktatás minden élet-
korúnak. Nyelvvizsgára felké-
szítés, korrepetálás. Kezdőtől
felső fokig. Egyéni és két fős
órák. Több mint 10 éves szak-
mai tapasztalattal. Tel.: +36-
20/513-6989

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./3.   2020. január 25.

, 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

Badacsonyi hotelbe gyakorlattal rendelkező

• FELSZOLGÁLÓT •
• SZAKÁCSOT •

• SZOBALÁNYT •
éves állásra felveszünk.
JELENTKEZNI LEHET:

Email: janos@villapatzay.hu
Tel.: 06-30/305-0339 (8-16 óra között)

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!ÚJ ÉV ÚJ ÜZLET!Elemér
Virágboltja

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)

3 és folyamatos műszakrendbe
Betanított munkakörökbe

operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket,
vizuális ellenőröket,

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

keresünk AZONNALI kezdéssel
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Mayo Chix
Megújult Divatüzlet

Új Ruhák
érkeztek!

Tapolca: Lipóti pékség mellett

MINDEN
KABÁT -40%

és sok szép ruha -40-50%

Penészes házak,
falak, pincék

szakértői vizsgálata,
kiváltó okok

megállapítása,
megszüntetése

garanciával.
Kivitelezés, szaktanácsadás

egyben.
Tevékenység a Dunántúlon.

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

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Kolibri Ételbár
TAPOLCA, Deák Ferenc u. 6.

Telefon: 06-30/238-8254
TE + ÉNTE + ÉN

Ünnepelje nálunk a Valentin napot és
párjával egymeghívjuk pohár pezsgőre.
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B:

C:

Legényfogó leves, Tűzdelt szarvassült erdei gombamártással és
szalvéta gombóccal + Szerelem desszert

Eperkrémleves, Roston sült csirkemell, birsalmamártással és
rösztivel + Szerelem desszert

Eperkrémleves, Dióbundában sült kecskesajt,
édesburgonyával és lilahagymalekvárral + Szerelem desszert

Asztalfoglalásról érdeklődjön személyesen a
ELŐRE FOGLALÁSNÁL (személyesen) KEDVEZMÉNY!

Kolibri Étteremben!

10%
Mert akit , meglepjük!szeretünk

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

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

Szakdolgozat
kötés

Szakdolgozat
kötés Ak

ár
 1 

ór
án

 be
lül

 is
.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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

knyomda@kolcseynyomda.hu

OXYGENEO ÉS BEETOX
HÁMLASZTÁS
OXIGENIZÁLÁS
HIDRATÁCIÓ
KOLLAGÉN TERMELÉS
BEETOX AGE REVERSE

AKCIÓ!
35000 FT HELYETT 25000 FT JANUÁR 31-IG.

Új!
Az orvos-esztétikában a

HIFU után a 2. leghatékonyabb
fiatalító eljárás az USA-ból!

méhméreg és méhpempő csodálatos
kivonata az apitoxin serkenti a bőr
feszességét és volumenéért felelős
rugalmas kötőszöveti rostos
fehérjéinek termelődését, a kollegén
és az elasztin állomány növekedését.

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

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

Nyitva: H-P: 8-20, Szo.: 8-12
www.graciakozmetika.com

(a Borudvar bejáratánál
balra az emeleten, Katedra mellett).

Tapolca,

HÚSÁRUHÁZKft.

Sertés csontnélküli karaj
Sertéscomb
Sertés első csülök
Sertés császárvég

Pápai gépsonka (extra)
Pápai főtt tarja
Pápai műbeles virsli
Pápai hagyományos disznósajt
Pápai főtt császárszalonna
Pápai kenőmájas
Pápai disznótoros csomag (420 g)

Üzletünkbe húseladó munkatársat felveszünk!

Üzletünkben kapható sertés- és marhahúsok
származási helye: kizárólag Magyarország!

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 01. 23 - 2020. 02. 06.

1.590 Ft/kg
1.450 Ft/kg

790 Ft/kg
850 Ft/kg

2.290 Ft/kg
2.190 Ft/kg

999 Ft/kg
1.290 Ft/kg
2.090 Ft/kg
1.190 Ft/kg

650 Ft/db
1.547,62 Ft/kg

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ÁLTALÁNOS
KARBANTARTÓ

Jelentkezés:
Tóth Ferenc Műszaki Csoport Vezető

Tel.: 06-30/266-12-23, email:
muszak@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi munkakör

betöltésére:

Vízvezetékszerelő,
épületgépész képesítéssel

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

GYÓGYMASSZŐR
Jelentkezés

Somogyi Veronika
Wellness Vezetőnél

Tel.: 06-30/400-18-61, email:
gyogyaszat@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet

az alábbi munkakör
betöltésére:

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 ruhákAlkalmi és báli ruhák
Alakformáló

harisnyák
széles

választékban
és méretben!

Alakformáló
harisnyák

széles
választékban
és méretben!

Borítéktáskák 30% kedvezménnyel!Borítéktáskák 30% kedvezménnyel!
Az akció 2020. január 31-ig érvényes!

Kölcsönzést-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

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

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-001711/2017

Az

nemesgulácsi munkahelyre.

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

Bővebb információért hívja a telefonszámot.06/20/4800827

V
E

/4
3

/6
5
9

-1
/2

0
1

9

Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

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

Teljeskörű
építőipari

kivitelezést
vállalunk

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

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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(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

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
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