
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!
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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./8.   2020. február 29.

, 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

Szigeti Ernő
06-30/887-5284
Tapolca, Gyulakeszi u. 585/3

ASZTALOS MUNKÁK
SCHREINERARBEITEN

Gépkezelő
képzés és

vizsga
Tapolcán

áprilisban.

Jelentkezés:
06-70/673-7375

• Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép-
kezelő

• Emelőgépkezelő

• Targoncavezető

E-00171/2017

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2020. március 5. 13 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(csütörtök)

2 műszakos munkarendbe
Betanított fizikai munkakörbe

Szakképzett munkakörbe

Alumínium nyílászáró összeszerelőket

CNC gépkezelőket

nettó 1.100-1.265 Ft/óra
(átlagosan nettó 205.000 Ft/hó)

bruttó 1.500 Ft/óra
(átlagosan bruttó 280.000 Ft/hó)

keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Nyirádról, Zalahalápról, Tapolcáról és Diszelből

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
Új lehetőségeket nyitunk!

Pékség KávézóésPékség Kávézóés

Tapolca, az áruházzal szemben

Helyben sütött
CSODAKENYÉR!
Otthon is süthető

(15 perc alatt kész)

• Kukoricás •
• Pityókás •

• Tökmagos •

ÚJ VEZETÉS
ÚJ ELADÓ

ÚJ KÖRNYEZET
ÚJ-DONSÁGOKMAYO CHIX

„Mert ami MAYO, az holnap is JÓ!”

Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig: 9.00-17.00; szombaton: 9.00-13.00; vasárnap: zárva
Cím: Tapolca, Deák Ferenc u. 7. (Az áruházzal szemben, a Lipóti Pékség és Kávézó mellett.)

meNŐNAPGyere te is
Jenő,

Legyél te is
menő,

Utalvánnyal
kedveskedő,

Előkelő,
Menő Jenő!

alkalmából
március 7-én és 9-én

10%
kedvezmény
MINDENRE!

(egyes termékek -40-50%)

NŐnek lenni meNŐ
Legyél te is meNŐ

a Mayo Chixbe meNŐ

meNŐNAPRA!
-10%

instagram.com/tapolca_divat       facebook.com/mayochixtapolca • facebook.com/tapolcadivat

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

ÉVELEJI
AKCIÓ! -25%

Új már
-tól kaphatóak akciós áron

üzletünkben, azonnal raktárról.

kombinált kiságyak
56.990 Ft

60x120 cm-es

már -tól
kaphatóak

fenyő kiságyak
10.000 Ft

Kókusz
matracok,
matracvédő lepedők
többféle méretben.

Szandálok
egész évben kaphatóak

üzletünkben 16-os mérettól

Új, tavaszi/átmeneti  betétes
,

cipők
cipők/sportcipők

supinált
Méretek:16-tól 36-ig

(sportcipők 43-ig)

D.D.Step
Falcon
Szamos
Nike

CONVERSE
Adidas
Maus

Mert gyermekeinknek is jár az elengancia!

ÚJ TAVASZI ruha
KOLLEKCIÓ
56-tól 170-es kamasz
méretig
ünnepekre, alkalmakra, otthonra, suliba.

Sport babakocsik
3 az 1-ben
multifunkciós kocsik
UV szűrős napernyők
nagy választékban.

ZsebibabaZsebibaba
Baba-Mama Bolt és BizományiBaba-Mama Bolt és Bizományi

Tapolca, Berzsenyi u. 13. (Spar alatti utca) Ingyenes parkolási lehetőség!

Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo: 8-13 Tel.: 06 (30) 306 2499;

Az ajánlat a készlet
erejéig érvényes.
Áraink az ÁFA-t
tartalmazzák./zsebibabatapolca

T: 87/413-090

Tapolca, Deák F. u. 7. áruházzal szembenTapolca, Deák F. u. 7. áruházzal szemben

Még az idén!
LÁTÁSVIZSGÁLAT

Sőt, még ebben a hónapban!

LÁTÁSVIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE

SZEMÜVEG NAPSZEMÜVEG

Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres
kollégákat.VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Kiemelkedő bérezéssel, cafeteria-val, extra juttatásokkal
kínálunk hosszútávú, folyamatos munkaviszonyt.

Jelentkezni lehet telefonon Kapa György üzemvezetőnél
+36-30/402-5799 vagy e-mail-ben a fibrotermica@fibrotermica.hu

címen „Villanyszerelő” kulcsszóval.

H U N G A R Y K F T.

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

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Desigual AkcióDesigual Akció
Bővebb információ az üzletben!Bővebb információ az üzletben!

kedvezménnyel!kedvezménnyel!

KabátokKabátok
30%30%

Az akció 2020. március 6-ig érvényes!Az akció 2020. március 6-ig érvényes!

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

BEFAG Parketta Kft.
zalahalápi parkettagyárába felvételt hirdet:

- 1 fő lakatos két műszakos munkarendben történő
foglalkoztatására. Feladat: üzem gépi berendezéseinek
műszak közbeni és műszakon kívüli karbantartása.

- 2 fő női munkatársat 2 műszakos munkarendben,
betanított munkára történő foglalkoztatására.
Közepes erősségű fizikai munkavégzésre, fafajok, fahibák
ismerete, valamint korábban szalagon végzett munka
előnyt jelent.

• versenyképes bérezés • műszakpótlék
• bérkiegészítés • cafetéria • szervezett személyszállítás

Jelentkezni e-mailben fényképes önéletrajzzal a horvath.e@bakonyerdo.hu
e-mail címre, vagy érdeklődni Horváth Szabolcsné munkaügyi ügyintézőnél

a 87/511-329 telefonszámon lehet.

Személyszállító vállalkozás

BUSZSOFŐRT
keres.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

+36-30/267-90-31
+36-30/9-478-138

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

SZOBALÁNY
Jelentkezés Joós Adél Igazgató

Tel.: 06-30/619-7631
email: joosa@hunguesthotels.hu
Jelentkezés Czilliné Pálffy Adrienn

Housekeeping vezetőnél
Tel.: 06-87/513-170, email:

housekeeping@hotelpelion.hunguesthotels.hu

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ÁLTALÁNOS
KARBANTARTÓ

Jelentkezés:
Tóth Ferenc Műszaki Csoport Vezető

Tel.: 06-30/516-80-64, 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.

MASSZŐR
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:

Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig 8.00-17.00 óráig,
szombaton (csak telefonos egyeztetés alapján) 8.00-12.00 óráig.

Bemutatóudvar: Tapolca, Honvéd u. 3.
Tel.: 06-20/421-5079, 06-20/316-0445
www.szilasikofarago.hu

KÉSZLETEN lévõ síremlékek
áronakciós

rövid szállítási határidõvel
elvihetõk

.
A részletekrõl érdeklõdjön személyesen Bemutatóudvaromban.

Az akció 2020. március 3-tól 2020. április 30-ig érvényes.

ABLAKPÁRKÁNY
AKCIÓ!

2 cm-es minõségi gránit

ablakpárkányok

már 27.000 Ft/m ártól

(többféle színben)

megrendelhetõk.

2

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

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

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

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

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

Beiratkozás: 2020. 03. 03-án kedden 17 órakor, 05-én csütörtökön 17 órakor

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

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

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

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

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2019. negyedik negyedév:
(AM: KK 45.000 Ft, A: KK 134.000 Ft, A1: KK 86.000 Ft, A1 (B): KK 31.000 Ft,

A2: KK 94.000 Ft, B: KK 263.960 Ft, ÁKÓ (%) B: 161,35 %, VSM (%) B (gyak.) 52,73 %, B (elm.) 66,67 %)

MINŐSÉGI

AKÁCFA KARÓK

KERÍTÉS ELEMEK
ÉS

KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!!!

ZALAHALÁPI VAGY SÁSKAI
TELEPHELYÜNKÖN RENDELHETŐ:

• tetszőleges méretben

a paradicsom karótól

a gerendáig,

• gyártói áron,

• akár kiszállítással!

Árajánlatért és egyedi
igényével keressen minket
az alábbi elérhetőségeken.

Za-Sa Kft.
Zalahaláp, Petőfi tér 3.

www.zasa.hu
+36 (20) 532-97-75
+36 (87) 413-102

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Referencia munkákkal rendelkezünk.
Rendszeres takarítás akár napi vagy heti

rendszerességgel Tapolca és 50 km-es körzetében,
alkalmi takarítások felújítás után, rendezvény

után vagy egyéb nagy takarítások.
A takarításokat tapasztalt takarítókkal vállaljuk,

akár bio vegyszerekkel is.

Érdeklődni: 06/70/627-1993

Cégeknek irodák, üzlethelyiségek és
társasházak rendszeres és alkalmi

takarítását vállaljuk áfás számlával.

(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

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



WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kal foglalkozom 23 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő 
Halápi-hegyen 60 m2-es lakóte-
rületű, állandó lakásra alkalmas, 2
szoba, konyha, fürdőszoba-WC he-
lyiségekből álló hétvégi ház gyü-
mölcsössel eladó. Ir.ár: 4,7 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 2 és fél szobás,
fürdőszobás, vízvezetékkel, vil-
lannyal, ásott kúttal rendelkező, jó
állapotú hétvégi ház eladó. Ir.ár:
18,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szigligeten 6 szobás, 3 fürdőszobás,
tornácos parasztház 2088 m2-es ba-
latoni panorámás telekkel eladó.
Ir.ár: 35 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújítandó kb. 80 m2-es
lakóterületű polgári ház nagyon jó
telekadottsággal, 611 m2-es terü-
lettel eladó. Ir.ár: 12mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél szo-
bás földszinti társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújított, egyszobás sor-
házi lakás jellegű önálló fűtésű
családi ház eladó. Ir.ár: 6,9 mFt. Tel.:
06-20/915-6635_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % közvetítési
díjért, 30 év tapasztalatával, szé-
les vevőkörrel, a lehető legjobb
vevőt találjuk meg rá. Tel.: +36-
30/9477-270 Várom hívását!_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsítés,
hőkamerás vizsgálatok, napelemes
rendszerek tervezése. EURA MÉR-
NÖKIRODA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Figyelem! Nehogy lemaradj! Za-
lahalápon Lila Presszó lakóingat-
lannak, üzletnek, irodának eladó te-
lekáron. Érd.: 06-20/481-7034_____________________________

Tapolca-Diszelben közművesített,
bekerített 1340 m2-es építési telek
eladó. Ir.ár: 4,2 mFt. Tel.: 06-
30/239-5986_____________________________

Káptalantótiban 1,876 ha szőlő-
terület a piactól 100 méterre eladó.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Vonyarcon 71-es úttól 600 m-re
belterületi 2 szintes családi ház pin-
cével, panorámával, gázfűtéssel, új
ablakokkal, külső szigeteléssel el-
adó. Érd.: 06-70/557-3171_____________________________

Zalahalápon családi ház eladó.
Melléképületekkel, telekkel. Ár:
15,5 mFt. Tel.: 06-30/94-94-704_____________________________

Zalahaláp Község Önkormányzata a
tulajdonát képező 38 db belterületi
építési telket eladásra meghirdeti. Él-
jen velük ezen a szép helyen! Érd.:
Bedő Lajos Sándor polgármesternél,
Petőfi tér 4. 06-30/411-4574_____________________________

Termőföldet legelőt szántót bérelnék,
vásárolnék. Tel.: 06-30/729-8148_____________________________

Eladná ingatlanát? Gyorsan, a leg-
jobb áron eladjuk! Hívjon, 24
órán belül személyesen felke-
ressük! Tel.: +36-70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nyara-
lók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csapat,
tiszta, korrekt munka számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és ház-
lábazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmunkák,
fűkaszálás, fűnyírás és bozótirtás!
Családi ház, nyaraló kerti munkáit is
vállaljuk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Épületgépészet, víz-gáz-fűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantartás-
új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. Email: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Kőműves munkák, burkolás, ház
karbantartás. Érd.: 06-20/961-8195_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron,
csempézést, járólapozást, kisebb
burkolatjavítást is. Tel.: 06-20/938-
8904_____________________________
Favágás! Gallyazás, darabolás,
visszavágás, ágdarálás, bozótir-
tás, sövényvágás, tuják formázá-
sa. Darálék rendelhető kerti fel-
használásra. Számlaképes mun-
ka. Kiss B. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, cserepe-
zést, lemeztető szerelést, ké-
ményrakást, kőművesmunkát, bá-
dogozást vállalunk. Tel.: 06-30/713-
0366, 06-30/713-0566_____________________________

Villanyszerelés, lakóépületek, nya-
ralók hálózatfelújítása, vezeték és
szerelvények cseréje, új hálózat ki-
építése. www.nagy-vill.hu Tel.:
+36-20/425-4468_____________________________

Háztartási gép szerviz. Kis és nagy
háztartási gépek kiszállítása, be-
üzemelése, szervizelése. Bevizsgá-
lás, szaktanácsadás. Baráth Tamás
háztartási gép szerelő 06-30/896-
8818, barathservice@gmail.com_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmunkák,
fűkaszálás, fűnyírás és bozótirtás!
Családi ház, nyaraló kerti munkáit is
vállaljuk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Víz, gáz, központifűtés-szerelést vál-
lalunk. Új építésű és felújítás alatt álló
családi/társasházak teljeskörű gé-
pészeti munkáit. T.: 06-30/379-8551_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobilizeres
autókulcsok másolása, kulcshá-
zak, távirányítók, kapunyitó táv-
irányítók, kés-, húsdaráló kés- és
metszőollóélezés. Tapolca, Sütő
A. u. 3. T.: 06-20/9855-898_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivágása.
Épületekre, vezetékekre hajló ágak
levágása, alpintechnikai módszerrel.
Bozótirtás. Horváth Sándor kertész,
fakitermelő. T.: 06-70/229-6598

Kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bejelentve éves állásra. Ki-
emelt bérezéssel. Tel.: 06-30/351-
0544_____________________________
40 ha-os birtok karbantartására,
ápolására, kertészeti és gyü-
mölcstermesztési feladatainak irá-
nyítására, gondozásra szakirányú
végzettséggel, gyakorlattal ren-
delkező munkatársat, vállalkozót ke-
resünk Taliándörögd térségéből.
Érd.: 06-87/411-954_____________________________

Nemesgulácsi építőipari Kft-be
kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Kővirág, Étel-Ital-Ágy keresi új
szakács, cukrász munkatársait.
Ha hiszel a folyamatos fejlő-
désben, számít, hogy kinek és
mit főzöl, ha fontos, hogy ne
unatkozz az "örökké ugyanaz"
miatt, ha lendületes fiatal csa-
pattal, menő fizetésért, költ-
ségtérítéses munkába járással
egész évben dolgoznál, de nyá-
ron is fontosak a szabadnapok;
várunk! Hajrá!!! Önéletrajzok, ér-
deklődés: kovirag@kovirag.com/
+36-20/973-9373_____________________________

Tapasztalt szőlészeti brigádot ke-
resünk 30 hektáros ültetvényünk-
re, idénymunkák elvégzésére. Tel.:
+36-20/806-7799_____________________________

Révfülöpi étterembe éves állásra
szakácsot, konyhai kisegítőt kere-
sünk éves állásra. Érd.: 06-70/428-
1800_____________________________
Badacsony bisztróba keresünk
pultos/felszolgáló és konyhai ki-
segítő munkatársat. Szakképzett-
ség, tapasztalat előny. Részletek és
időpont egyeztetés telefonon: 06-
30/527-8470_____________________________

Badacsony abc-be keresünk szak-
képzett vagy gyakorlott eladót sze-
zonális munkára márciustól októ-
ber végéig. Részletek és időpont
egyeztetés telefonon: 06-30/527-
8470_____________________________
Káptalantóti Kemencésház felvé-
telt hirdet állandó vagy alkalmi
munkára pék-cukrász, szakács,
kávézóba eladó, kiadó, mosogató
munkakörbe. Érd.: 06-70/252-3034_____________________________

Kertépítő cég keres kertepitési
és fenntartási munkákhoz férfi
munkavállalót. Kőműves és kertész
végzettség előnyt jelent. Bérezés
megegyezés szerint. Érd.: 06-
70/778-9456_____________________________

Megbízható munkavállalót keresek
a házhoz és az ingatlanhoz. Rövid távú
foglalkoztatás lehetséges. Fizetés
megegyezés szerint. Badacsonyláb-
dihegy. Tel.: +491715438093, 06-
70/228-5038_____________________________

Tapolcán megbízható hölgy 2-3 fő
idős, beteg személynek heti 2 al-
kalommal bevásárlásban, takarí-
tásban tudnék segítséget nyújtani.
Hétfőtől péntekig, Sümegi, Keszt-
helyi, Alkotmány utca környékén.
Érd.: 06-20/629-2639_____________________________

Megbízható alkalmi munkaerőt
keresek szepezdfürdői munkavég-
zésre, kevés állat ellátása, kerti
munka. Tel.: +36-30/895-9240_____________________________

Balatonrendes-Pálkövére ven-
dégházba takarítónőt keresek. Ál-
landó vagy alkalmi munkára. Tel.:
06-30/352-8908_____________________________

Pultost, konyhai kisegítőt, takarí-
tót, lángos- és palacsintasütő mun-
kakörökbe keresünk badacsonyi
vendéglátóegységünkbe munka-
társakat magas kereseti lehető-
séggel. Tel.: 06-30/414-3477

Tapolcán a központhoz közeli kis ut-
cában 60 m2-es (+ 15 m2-es tá-
roló) 2,5 szobás családi ház 230
m2-es telken. Az ingatlanban a
víz, villany valamint a konvektoros
gázfűtés és a burkolatok a közel-
múltban kerültek felújításra. Ár:
11,5 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Válluson 75 m2-es, 2 szoba +
nappalis felújított családi ház egye-
di gázfűtéssel, tölgyfa nyílászárók-
kal, 580 m2 telken, 10 m2-es kis
kerti házzal eladó. Ár: 27,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Befektető és üzleti ügyfeleink ré-
szére keresünk eladó ingatlano-
kat: lakásokat, családi házakat,
nyaralókat, pincéket és terüle-
teket. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Nyirádon (falusi CSOK igényelhe-
tő!) eladó egy 140 m2-es, kétszin-
tes, összkomfortos családi ház,
kettő utcáról is megközelíthető,
akár 2 db önálló építési telek ki-
alakítására alkalmas 1.343 m2 bel-
területi telken. Ár: 13,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

A Csobánc hegyen 4800 m2 zárt-
kerti terület (3800 m2 szőlő), 1 db
35 m2-es pince-présházzal, + 1 db
különálló 52 m2-es kétszintes (pin-
ce-présház és lakószoba) házzal, na-
gyon szép panorámával eladó. Ár:
9,4 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon nagyon jó ál-
lapotú téglaépítésű, kétszintes (2 x
50 m2, alul pince, présház, felül 1
szoba, konyha) hétvégi ház, nyaraló
terasszal, 2220 m2 zártkerti terü-
leten 380 V árammal, 7 m3-es
ciszternával eladó. Ár: 5,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 60 m2-es fel-
újítandó hétvégi ház, nyaraló 2.770
m2-es zártkerti területen, szép pa-
norámával eladó. Ár: 3,99 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Nemesvita Újhegyen, 5 km-re a
Balatontól eladó egy 4200 m2 te-
lekterületű zártkerti ingatlan.70
m2-es nádfedeles pince-présházzal,
teljes felszereléssel. Ár: 6,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Badacsonytördemicen 1,25 ha
panorámás, szakértelemmel gon-
dozott vörös szőlőterület eladó.
2002-es kékfrankos telepítés. Ve-
zetékes víz, 3 fázisú villany van a te-
rületen 1%-ban beépíthető, valamint
birtokközpont létesíthető! Ár: 15
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Családi ház eladó Tapolcán, 95 m2-
es, teljesen felújított, mind szerke-
zetileg, mind gépészetileg. Ir.ár:
35 mFt. Tel.: 06-20/418-9352

Eladó Tapolca belvárosában egy 1.
emeleti, 1+1 szobás, erkélyes, jó ál-
lapotú lakás. A különálló fürdőszobával
és WC-vel rendelkező lakásban a mű-
anyag nyílászárók redőnnyel és szú-
nyoghálóval szereltek. A fűtés egye-
di mérős távfűtéses, a melegvíz sa-
ját villanybojlerrel működik. Parkolás
közvetlenül az épület előtt lehetséges.
Üzlet, posta, iskola, buszmegálló 100
m-en belül, gyógyszertár, óvoda 200
m-en belül. Tel.: 06-20/221-3983_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában, zárt
udvarral rendelkező, első emeleti,
2 szobás, étkezős lakás. Tel.: 06-
30/9947-623_____________________________

Eladó lakás Tapolcán a Sümegi
úton! Teljesen felújított 37 m2-es
téglaépítésű, földszinti, déli fekvé-
sű garzonlakás. Teljes berende-
zéssel azonnal beköltözhető! Érd.:
06-70/387-9910

LAKÁS AC1Bdg

Ingyen elvihető: 2 db ágyneműtar-
tós heverő, és 1 db kb. 5 m hosszú
kanapéhidas szekrénysor, 1 db kony-
hai asztal. Tel.: 06-30/597-9232_____________________________

Eladó 1 db 10 LE olasz gyártmányú
kistraktor + pótkocsi, 1 db 400 l-
es hidraulikus prés jó állapotban, 1
db 14 hl-es úszófedeles műanyag-
tartály. Ugyanitt 1,2 ha termőföld el-
adó. Érd.: 06-30/455-4729_____________________________

Eladó használt nappali négyrészes
szekrénysor és egy ágyneműtartós,
kétszemélyes, fekhellyé alakítható
L alakú ülőgarnitúra és bárszekrény
pulttal, 2 székkel. Érd.: 06-87/413-
564, 06-30/551-5012_____________________________

Kb. 80 m3 barna töltőföld eladó. Ui.:
6 db 6 m-es 10x15-ös, 1 db 5 m-es
12x12-es, 2 db 4 m-es 10x15-ös ge-
renda eladó. Tel.: 06-30/562-7760

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítással
és igény szerint fatárolóba pako-
lással eladó. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

Tűzifa! Garantáltan száraz építke-
zésből megmaradt fenyődeszkák
konyhakész állapotban eladók.
7.000 Ft/m3. Érd.: 06-30/455-9006

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

Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett éves
állás. Tapolca környékiek előny-
ben. T.: 06-30/256-1677_____________________________

Szent György-hegyi pincészet bor-
kezelésben jártas pincei dolgozót és
traktoros-szőlőmunkás dolgozót
keres éves állásra. Érd.: 06-30/226-
8412_____________________________
Szőlőtermeléssel foglalkozó cég
szőlészeti munkákra dolgozót keres
heti 40 órában. Előny: B kat. jogosít-
vány. Érd.: francys990@gmail.com_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy di-
namikus csapat tagja lenni? Akkor je-
lentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-hoz:
Szakképzett kőművesnek. Segéd-
munkást is felveszünk. Mit ígérünk:
éves állás, anyagi biztonság. Ne té-
továzz, jelentkezz! Érd.: H-P 7-16-ig
06-30/249-4699, 87/777-007_____________________________

Nemesgulácsi COOP boltba mun-
katársat keresünk. Érd.: 06-30/635-
2281_____________________________
Kőművest és segédmunkást éves
állásra, bejelentett munkahelyre
felveszünk. Szabadság, munkaruha
biztosított. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő segédmunkást
foglalkoztatnék. Saját autó szüksé-
ges, józan életvitel. Bér megegyezés
szerint. Érd.: 06-70/391-8147

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Kárpitozás. Hagyományos, mo-
dern bútor kárpitozása rövid ha-
táridővel! Étkezőszékek, fotelek,
kanapék áthúzása. Nagy szövet-
választék! Ingyenes felmérés! Áb-
rahámhegy, tel.: 06-30/906-7556_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biztonsá-
gi tanácsadás, gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűz-
helyek beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok, víz-
melegítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gé-
pek szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt, agg-
regátort, beton vibrot, földfúrót, bo-
zótvágót, vizes kõvágót, vésõgépet,
sövényvágót, betonkeverõt, kõrop-
pantót, gyeplazítót, aszfaltvágót,
fúrót, vésõt és még sok mindent.
Érd.: Marton Gépkölcsönzõ Tapolca,
József A. u. 12. T.: 06-87/321-341,
06-30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, va-
kolás, kerítések, támfalak építése,
fa és fal külső és belső festése, bon-
tás, sitthordás. Ui.: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Megbízható,
tiszta munka számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüre-
tig minden, ami szőlő, szőlőkivágás,
telepítés. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155

Kisapátin felújításra szoruló ház te-
lekkel együtt eladó. Érd.: 06-30/932-
8050_____________________________
Tapolca külterületén 17,3 ha er-
dőből 3,3 ha eladó. Érd.: 06-20/433-
2872_____________________________
Tapolcán a déli elkerülő út mellett,
frekventált helyen 400 m2-es, je-
lenleg kiskertként használt beépí-
tetlen belterület eladó. Befekte-
tésnek és veteményezésre is kiváló,
jól megközelíthető helyen. Ir.ár:
1,1 mFt. Tel.: 06-30/976-4873_____________________________

Nyirádi horgásztóból területrészem
eladó. Tel.: 06-30/792-6360_____________________________

Eladó Zalaszántón 2400 nöl belte-
rület, fűvesített nagyobb rész, 1 szo-
ba és alatta pince. Lakrész, lábazat,
a szoba téglafalú. Vezetékes víz az
épület előtt van. Villany bevezeté-
se megoldható, közel van. (Sztupa,
Buddha imahely onnan két telekre
van. Ir.ár: 10,5 mFt. Érd.: 06-
30/480-5310_____________________________

Keresek Tapolca környékén, Szig-
ligeten, Lesencei falvakban, Bala-
tonedericsen házakat, nyaralókat,
pincéket, földterületet vonyarc-
vashegyi ingatlaniroda részére.
Tel.: 06-30/2937-988_____________________________

Nemesvitán 5111 m2 zártkerti te-
rület  gyönyörű kilátással, aszfal-
tozott út megközelítéssel, 68 m2-
es, kétszintes (pince-présház + la-
kószint), jó állapotú, téglából épített
házzal, vezetékes vízzel, villannyal,
800 m2 szőlővel eladó. Ár: 8,4 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

A Csobánc hegyen gyönyörű pa-
norámával eladó 1,4 ha zártkerti te-
rület, 33+18 m2-es pince-présház
+ feldolgozóval, teljes felszerelés-
sel. 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, szakér-
telemmel gondozott, minőségi sző-
lő terület. Összetétel: 1,1 ha szür-
kebarát, 1,3 ha sauvignon blanc. Ár:
14,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hévíz határában - csendes, nyugodt
helyen - 2 percre a fürdőtől új építésű,
60 m2-es, 2 szoba + nappalis, te-
raszos, összkomfortos, földszintes,
250 m2 kertkapcsolattal rendelkező,
kulcsrakész, önálló helyrajzi számmal
rendelkező lakás-apartmanok, par-
kosított, zárt és őrzött lakóparki kör-
nyezetben saját parkolóval eladók.
Ár: 21 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Családi házakat és nyaralókat ke-
resünk Tapolcán és tágabb kör-
zetében, Balatonfüredtől Hévízig,
valamint Budapesten. Ingatlanok
vétele, eladása teljes körű lebo-
nyolítással hatékonyan, rövid időn
belül. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Diszelben 1.150 m2 telken eladó
egy nagyon jó állapotú 3 szobás,
100 m-es alapterületű, összkom-
fortos, kertes családi ház 30 m2-es
garázzsal, egy különálló 35 m2-es
téglaépítésű műhely melléképület-
tel és egy 20 m2-es alumínium szer-
kezetű műhellyel. Újonnan beszerelt
gázfűtéses gépészet, új cirkó ka-
zánnal + vegyestüzelésű kazán. Ár:
37 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a déli városrészben, a
központhoz közel eladó egy 138
m2-es, belülről teljesen felújított
kétszintes, összkomfortos családi
ház 650 m2-es telekkel. Földszint 100
m2, emelet 38 m2. Új víz- és villany
vezetékek, új burkolatok. Fedett au-
tóbeálló 4 db autónak, saját kút. Ár:
39,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

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

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

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

Teljes gépezettel, fűnyírást, ud-
varrendezést vállalok. 3 fős brigád.
Tel.: 06-20/487-7077_____________________________

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

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

Eladó 1996-os Seat Cordoba, ko-
rának megfelelő állapotban. Érvé-
nyes műszaki vizsgával rendelkezik
2021.05.22-ig. Ir.ár: 120.000 Ft.
Érd.: 06-70/946-3441_____________________________

Mercedes 160 CDi Elegance 5 aj-
tós A típusú diesel 2.0-ás, 2010 feb-
ruári, 151.000 km-rel, garázsban tar-
tott, megkímélt állapotú, klímás, ren-
geteg extrával, kényelmi felsze-
reltséggel ellátva tulajdonostól el-
adó. Alkudható irányára: 1.600.000
Ft. Érd.: 06-30/976-4873

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

5x6 m-es fém tetőszerkezet lábak-
kal, faanyaggal és egy 100x210-es
vas bejárati ajtóval 270.000 Ft-ért,
valamint MTD fűnyírótraktor 11,5 LE,
szép állapotban 230.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott Renault Twingo 1.2 94-es
évjáratú bontott alkatrészei eladók.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

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

Vonyarcvashegyen 1000 m2 sző-
lő termése művelés fejében elvi-
hető. Tel.: 06-30/378-9556_____________________________

30 m3 bazaltkő ingyen elvihető.
Tel.: 06-30/910-7656_____________________________

Magas humusztartalmú jó minő-
ségű termőföld eladó. Tel.: 06-
20/9553-267_____________________________

_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos, fa-
gyasztóláda, ablakos mosógép,
szárítógép, centrifuga, forgótár-
csás mosógép, kombinált hűtő-
szekrény, elektromos ágy eladó.
Tel.: 06-30/905-9367_____________________________

Ingyen elvihető érett birka-sertés
istállótrágya Káptalantóti mellett!
Tel.: 06-20/371-7014_____________________________

Régiségek, porcelánok, régi rádiók,
egyéb műszaki cikkek eladók Vo-
nyarcvashegyen. Tel.: 06-30/378-
9556

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx

Tapolca, Kazinczy tér 9. számú Y-
ban 57 m2-es, 2 szoba + étkezős
lakás eladó. Érd.: 06-20/928-9048,
06-20/595-1964_____________________________

Tapolcán, Egry J. utcában 55 m2-
es, 1+2 félszobás, IV. emeleti lakás
eladó. Ir.ár: 17.800.000 Ft. Érd.: 06-
70/342-5745

Kiadó Tapolcán a belvárosban egy
75 m2-es, 2+1 tágas lakás. Az in-
gatlan szép állapotú, parkolás az ud-
varban. Kaució: 3 havi bérleti díj. A
lakás üres, berendezést igényel.
Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Egy 5 szobás lakás és kétszer 2 szo-
bás lakás április 1-tól kiadó nem al-
bérletben munkásoknak Bada-
csonytomajon. Tel.: 06-30/562-
1008, 87/472-137_____________________________

1 fő részére kiadó garzont vagy ki-
sebb lakást keresek. Tel.: 06-
20/500-8224_____________________________

Tapolca, Vörösmarty utcában csa-
ládi háznál külön bejáratú, kicsi lak-
rész háztartási gépekkel felszerel-
ve, márciustól 1 főnek kiadó. Kau-
ció 1 hónap. Érd.: 06-30/321-4659_____________________________

Tapolcán keresek kisebb albérletet
saját részre, 1 főre. Kérem, hívjon
a +36-20/294-6121 számon._____________________________

Tapolcán kiadó 2 szobás, felújított
lakás nemdohányzó, gyermektelen
fiatal párnak. Állat nem hozható. Ka-
ució szükséges. T.: 06-30/854-3715

Kiadó Tapolcán a volt Kinizsi Bank
épülete. Az alapterület 118 m2,
melyhez további helyiségek (garázs,
tároló) is bérelhető. Kiválóan hasz-
nosítható üzlethelyiségnek, irodá-
nak. Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Keszthelyen, frekventált helyen 4
db önálló bejárattal rendelkező,
173 m2-es igényesen kialakított,
összkomfortos üzlethelyiség eladó.
Viszonylag kis átalakítással. akár 4
lakássá is alakítható. Az ingatlan-
hoz 5 db utcafronti és 5 db udvari
parkoló is tartozik. Ár: 65 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Üzletek és autók feliratozása, rek-
lám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, 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 házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generál-
kivitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

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

_____________________________

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

195x250-es hőszigetelt garázsaj-
tó, 90x210-es ajtólap és kukorica
eladó. Tel.: 06-20/517-9082_____________________________

5 db 180x130 cm-es kirakat üveg-
tábla acélkeretben 20.000 Ft-ért el-
adó. Érd.: 06-30/481-9757_____________________________

Szalma kockabálát vennék. Tel.:
+36-30/895-9240_____________________________

Energiatakarékos automata mo-
sógép ablakos és felültöltős, Bosch-
AEG porszívó kitűnő állapotban el-
adó. Érd.: 06-30/405-4552_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi ácsi-
pari gépek (nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó), hidrauli-
kus tápegység 300 bar/380 V, ben-
zinés dízelmotoros aggregátorok,
levegős szerszámok, tányércsiszoló
350 mm 380V, festékés habarcske-
verők, benzin és dízel oldalkihajtásos
állómotorok 2-9 LE-ig, falhorony-
maró, optikai távolságmérő, optikai
szintező, profi szintezőállvány, Hon-
da és Briggs motoros kapálógépek
Hilti-Fein-Bosch-Makita gipszkar-
toncsavarozók, gőzölős tapéta eltá-
volító gép, kapocs- és szögbelövő
gép 220V, Hilti 12V-os fúrócsavaro-
zó, Hilti-Bosch akkus fúróvéső kala-
pács 36V, Stihl-Husqvarna-Jonsered
újszerű láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Makita akkus sze-
gélyvágó, 5x2 m-es kismerülésű
vitorlás hajótest horgászcsónaknak
eladó. Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

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

Profi fűnyírótraktorok, benzinmoto-
ros tologatós és önjárós profi fűnyí-
rók, Stihl – Husqvarna fűkaszák,
fémvágó szalagfűrészek, ELU gér-
vágó-körfűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős gáz-
bojler újszerű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló szalagcsiszoló
70 cm-es szalaghosszal 220 V, lég-
kompreszszorok 4 L-től 200 Lig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari kivi-
telben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, Hilti-Spit-
Makita-Bosch-Metabo fúróvésőka-
lapács SDS MAX, kétkezes véső-
kalapács-bontókalapács 220Vos új,
ütvefúró, fúrógép, gipszkarton csa-
varozó, profi akkus fúrók, felsőmarók,
hegesztőtrafó 220/380V 190 A, ki-
sés nagyflexek, szalagrezgőekcenter
csiszolók, asztali kettős és vizes kö-
szörűk, benzinés dízelmotoros agg-
regátorok, dekopírfűrészek, felső-
gerendás vizes csempevágók, karos
fémdaraboló 380/220Vos, Hilti-
Bosch-Makita-Metabo szerszám-
gép dobozok eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvashe-
gyi panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzés-
re. Tel.: 06-30/960-9489_____________________________

Kővágóörs Község Önkormány-
zata pályázatot hirdet Kővágóörs-
Pálköve Strandfürdőn található bü-
fék üzemeltetésére, további rész-
letek www.kovagoors.hu_____________________________

Badacsonylábdi kertvendéglőbe
keresek felszolgáló hölgyet alkal-
milag péntek-szombatra, májustól
folyamatosra. Szállás, étkezés
megoldható. Érd.: 06-30/243-2329_____________________________

Segédmunkást keresek jogosít-
vánnyal, építőipari munkára azon-
nali kezdéssel. Feltétel józan élet-
vitel, megbízhatóság. Bejelentett ál-
lás, munkaruha, útiköltség térí-
tés. Csak komoly érdeklődők je-
lentkezését várom. Szilasi kőfara-
gó, Tapolca. Tel.: +36-20/421-
5079 _____________________________
Heti 2-3 alkalomra beugró segéd-
munkást keresek építőipari mun-
kára. Feltétel józan életvitel, meg-
bízhatóság. Csak komoly érdeklő-
dők jelentkezését várom. Szilasi kő-
faragó, Tapolca. Tel.: +36-20/421-
5079_____________________________
Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvashe-
gyi panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzés-
re. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

Nappalos és éjszakás recepcióst
keres a vonyarcvashegyi Villa Plat-
tensee panzió. Részletek: 
www.villaplattensee.hu/allas/

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyászat,
visszér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734

Búvártanfolyamot indít a Veszp-
rém megyei búvárklub. Alap, ha-
ladó és nitrox kategóriában. To-
vábbi információ és jelentkezés: 06-
70/317-4393_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam in-
dul 2020. március 7-én szomba-
ton 8 órától, Tapolca, Vajda J. u.
68. Tel.: 06-30/709-1959_____________________________

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROSISKO-
LA. Tantermi es e-learning (onli-
ne otthon végezhető) tanfolya-
mok! Beiratkozás: március 2.
hétfő 15 óra és március 6. péntek
15 óra, Tapolca, Glázer S. u. 5. Ál-
lami 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

65 éves, nyugdíjas, dolgozó, vé-
kony, özvegy férfi keresi antialko-
holista, vékony, játékos, sűrű ölel-
kezésre vágyó kedvesét 59-69
éves korig. Tel.: 06-30/872-9980

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS
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ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635. Nyit-
va tartás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési jutalék-
kal foglalkozom 23 éves gya-
korlattal ingatlanok közvetíté-
sével. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő 
Halápi-hegyen 60 m2-es lakóte-
rületű, állandó lakásra alkalmas, 2
szoba, konyha, fürdőszoba-WC he-
lyiségekből álló hétvégi ház gyü-
mölcsössel eladó. Ir.ár: 4,7 mFt.
Tel.: 06-20/915-6635
Balatonedericsen 2 és fél szobás,
fürdőszobás, vízvezetékkel, vil-
lannyal, ásott kúttal rendelkező, jó
állapotú hétvégi ház eladó. Ir.ár:
18,5 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szigligeten 6 szobás, 3 fürdőszobás,
tornácos parasztház 2088 m2-es ba-
latoni panorámás telekkel eladó.
Ir.ár: 35 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújítandó kb. 80 m2-es
lakóterületű polgári ház nagyon jó
telekadottsággal, 611 m2-es terü-
lettel eladó. Ir.ár: 12mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca központjának közelében
részben felújított 1 egész és 1 fél szo-
bás földszinti társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 9 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Tapolcán felújított, egyszobás sor-
házi lakás jellegű önálló fűtésű
családi ház eladó. Ir.ár: 6,9 mFt. Tel.:
06-20/915-6635_____________________________

Eladja ingatlanát? 3 % közvetítési
díjért, 30 év tapasztalatával, szé-
les vevőkörrel, a lehető legjobb
vevőt találjuk meg rá. Tel.: +36-
30/9477-270 Várom hívását!_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás! Meg-
újuló energiák. Épületkorszerűsítés,
hőkamerás vizsgálatok, napelemes
rendszerek tervezése. EURA MÉR-
NÖKIRODA Kft. 06-20/4067-310_____________________________

Figyelem! Nehogy lemaradj! Za-
lahalápon Lila Presszó lakóingat-
lannak, üzletnek, irodának eladó te-
lekáron. Érd.: 06-20/481-7034_____________________________

Tapolca-Diszelben közművesített,
bekerített 1340 m2-es építési telek
eladó. Ir.ár: 4,2 mFt. Tel.: 06-
30/239-5986_____________________________

Káptalantótiban 1,876 ha szőlő-
terület a piactól 100 méterre eladó.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Vonyarcon 71-es úttól 600 m-re
belterületi 2 szintes családi ház pin-
cével, panorámával, gázfűtéssel, új
ablakokkal, külső szigeteléssel el-
adó. Érd.: 06-70/557-3171_____________________________

Zalahalápon családi ház eladó.
Melléképületekkel, telekkel. Ár:
15,5 mFt. Tel.: 06-30/94-94-704_____________________________

Zalahaláp Község Önkormányzata a
tulajdonát képező 38 db belterületi
építési telket eladásra meghirdeti. Él-
jen velük ezen a szép helyen! Érd.:
Bedő Lajos Sándor polgármesternél,
Petőfi tér 4. 06-30/411-4574_____________________________

Termőföldet legelőt szántót bérelnék,
vásárolnék. Tel.: 06-30/729-8148_____________________________

Eladná ingatlanát? Gyorsan, a leg-
jobb áron eladjuk! Hívjon, 24
órán belül személyesen felke-
ressük! Tel.: +36-70/376-7820

APRÓHIRDETÉSEK:
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Műanyag nyílászárók cseréje, re-
dőnyök, reluxák, különféle bel- és
kültéri árnyékolók beépítése, javí-
tása, cseréje. T.: 06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nyara-
lók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csapat,
tiszta, korrekt munka számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni fe-
lületkezelése, kerítés, térkő és ház-
lábazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmunkák,
fűkaszálás, fűnyírás és bozótirtás!
Családi ház, nyaraló kerti munkáit is
vállaljuk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Épületgépészet, víz-gáz-fűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantartás-
új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. Email: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Kőműves munkák, burkolás, ház
karbantartás. Érd.: 06-20/961-8195_____________________________

Burkolást vállalok kedvező áron,
csempézést, járólapozást, kisebb
burkolatjavítást is. Tel.: 06-20/938-
8904_____________________________
Favágás! Gallyazás, darabolás,
visszavágás, ágdarálás, bozótir-
tás, sövényvágás, tuják formázá-
sa. Darálék rendelhető kerti fel-
használásra. Számlaképes mun-
ka. Kiss B. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést, cserepe-
zést, lemeztető szerelést, ké-
ményrakást, kőművesmunkát, bá-
dogozást vállalunk. Tel.: 06-30/713-
0366, 06-30/713-0566_____________________________

Villanyszerelés, lakóépületek, nya-
ralók hálózatfelújítása, vezeték és
szerelvények cseréje, új hálózat ki-
építése. www.nagy-vill.hu Tel.:
+36-20/425-4468_____________________________

Háztartási gép szerviz. Kis és nagy
háztartási gépek kiszállítása, be-
üzemelése, szervizelése. Bevizsgá-
lás, szaktanácsadás. Baráth Tamás
háztartási gép szerelő 06-30/896-
8818, barathservice@gmail.com_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves mun-
kák, teljes házfelújítás! Szőlőmunkák,
fűkaszálás, fűnyírás és bozótirtás!
Családi ház, nyaraló kerti munkáit is
vállaljuk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Víz, gáz, központifűtés-szerelést vál-
lalunk. Új építésű és felújítás alatt álló
családi/társasházak teljeskörű gé-
pészeti munkáit. T.: 06-30/379-8551_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás, sür-
gősségi zárnyitás! Immobilizeres
autókulcsok másolása, kulcshá-
zak, távirányítók, kapunyitó táv-
irányítók, kés-, húsdaráló kés- és
metszőollóélezés. Tapolca, Sütő
A. u. 3. T.: 06-20/9855-898_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák kivágása.
Épületekre, vezetékekre hajló ágak
levágása, alpintechnikai módszerrel.
Bozótirtás. Horváth Sándor kertész,
fakitermelő. T.: 06-70/229-6598

Kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bejelentve éves állásra. Ki-
emelt bérezéssel. Tel.: 06-30/351-
0544_____________________________
40 ha-os birtok karbantartására,
ápolására, kertészeti és gyü-
mölcstermesztési feladatainak irá-
nyítására, gondozásra szakirányú
végzettséggel, gyakorlattal ren-
delkező munkatársat, vállalkozót ke-
resünk Taliándörögd térségéből.
Érd.: 06-87/411-954_____________________________

Nemesgulácsi építőipari Kft-be
kőművest azonnali kezdéssel fel-
veszek. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Kővirág, Étel-Ital-Ágy keresi új
szakács, cukrász munkatársait.
Ha hiszel a folyamatos fejlő-
désben, számít, hogy kinek és
mit főzöl, ha fontos, hogy ne
unatkozz az "örökké ugyanaz"
miatt, ha lendületes fiatal csa-
pattal, menő fizetésért, költ-
ségtérítéses munkába járással
egész évben dolgoznál, de nyá-
ron is fontosak a szabadnapok;
várunk! Hajrá!!! Önéletrajzok, ér-
deklődés: kovirag@kovirag.com/
+36-20/973-9373_____________________________

Tapasztalt szőlészeti brigádot ke-
resünk 30 hektáros ültetvényünk-
re, idénymunkák elvégzésére. Tel.:
+36-20/806-7799_____________________________

Révfülöpi étterembe éves állásra
szakácsot, konyhai kisegítőt kere-
sünk éves állásra. Érd.: 06-70/428-
1800_____________________________
Badacsony bisztróba keresünk
pultos/felszolgáló és konyhai ki-
segítő munkatársat. Szakképzett-
ség, tapasztalat előny. Részletek és
időpont egyeztetés telefonon: 06-
30/527-8470_____________________________

Badacsony abc-be keresünk szak-
képzett vagy gyakorlott eladót sze-
zonális munkára márciustól októ-
ber végéig. Részletek és időpont
egyeztetés telefonon: 06-30/527-
8470_____________________________
Káptalantóti Kemencésház felvé-
telt hirdet állandó vagy alkalmi
munkára pék-cukrász, szakács,
kávézóba eladó, kiadó, mosogató
munkakörbe. Érd.: 06-70/252-3034_____________________________

Kertépítő cég keres kertepitési
és fenntartási munkákhoz férfi
munkavállalót. Kőműves és kertész
végzettség előnyt jelent. Bérezés
megegyezés szerint. Érd.: 06-
70/778-9456_____________________________

Megbízható munkavállalót keresek
a házhoz és az ingatlanhoz. Rövid távú
foglalkoztatás lehetséges. Fizetés
megegyezés szerint. Badacsonyláb-
dihegy. Tel.: +491715438093, 06-
70/228-5038_____________________________

Tapolcán megbízható hölgy 2-3 fő
idős, beteg személynek heti 2 al-
kalommal bevásárlásban, takarí-
tásban tudnék segítséget nyújtani.
Hétfőtől péntekig, Sümegi, Keszt-
helyi, Alkotmány utca környékén.
Érd.: 06-20/629-2639_____________________________

Megbízható alkalmi munkaerőt
keresek szepezdfürdői munkavég-
zésre, kevés állat ellátása, kerti
munka. Tel.: +36-30/895-9240_____________________________

Balatonrendes-Pálkövére ven-
dégházba takarítónőt keresek. Ál-
landó vagy alkalmi munkára. Tel.:
06-30/352-8908_____________________________

Pultost, konyhai kisegítőt, takarí-
tót, lángos- és palacsintasütő mun-
kakörökbe keresünk badacsonyi
vendéglátóegységünkbe munka-
társakat magas kereseti lehető-
séggel. Tel.: 06-30/414-3477

Tapolcán a központhoz közeli kis ut-
cában 60 m2-es (+ 15 m2-es tá-
roló) 2,5 szobás családi ház 230
m2-es telken. Az ingatlanban a
víz, villany valamint a konvektoros
gázfűtés és a burkolatok a közel-
múltban kerültek felújításra. Ár:
11,5 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Válluson 75 m2-es, 2 szoba +
nappalis felújított családi ház egye-
di gázfűtéssel, tölgyfa nyílászárók-
kal, 580 m2 telken, 10 m2-es kis
kerti házzal eladó. Ár: 27,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Befektető és üzleti ügyfeleink ré-
szére keresünk eladó ingatlano-
kat: lakásokat, családi házakat,
nyaralókat, pincéket és terüle-
teket. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Nyirádon (falusi CSOK igényelhe-
tő!) eladó egy 140 m2-es, kétszin-
tes, összkomfortos családi ház,
kettő utcáról is megközelíthető,
akár 2 db önálló építési telek ki-
alakítására alkalmas 1.343 m2 bel-
területi telken. Ár: 13,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

A Csobánc hegyen 4800 m2 zárt-
kerti terület (3800 m2 szőlő), 1 db
35 m2-es pince-présházzal, + 1 db
különálló 52 m2-es kétszintes (pin-
ce-présház és lakószoba) házzal, na-
gyon szép panorámával eladó. Ár:
9,4 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon nagyon jó ál-
lapotú téglaépítésű, kétszintes (2 x
50 m2, alul pince, présház, felül 1
szoba, konyha) hétvégi ház, nyaraló
terasszal, 2220 m2 zártkerti terü-
leten 380 V árammal, 7 m3-es
ciszternával eladó. Ár: 5,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon 60 m2-es fel-
újítandó hétvégi ház, nyaraló 2.770
m2-es zártkerti területen, szép pa-
norámával eladó. Ár: 3,99 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Nemesvita Újhegyen, 5 km-re a
Balatontól eladó egy 4200 m2 te-
lekterületű zártkerti ingatlan.70
m2-es nádfedeles pince-présházzal,
teljes felszereléssel. Ár: 6,9 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Badacsonytördemicen 1,25 ha
panorámás, szakértelemmel gon-
dozott vörös szőlőterület eladó.
2002-es kékfrankos telepítés. Ve-
zetékes víz, 3 fázisú villany van a te-
rületen 1%-ban beépíthető, valamint
birtokközpont létesíthető! Ár: 15
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Családi ház eladó Tapolcán, 95 m2-
es, teljesen felújított, mind szerke-
zetileg, mind gépészetileg. Ir.ár:
35 mFt. Tel.: 06-20/418-9352

Eladó Tapolca belvárosában egy 1.
emeleti, 1+1 szobás, erkélyes, jó ál-
lapotú lakás. A különálló fürdőszobával
és WC-vel rendelkező lakásban a mű-
anyag nyílászárók redőnnyel és szú-
nyoghálóval szereltek. A fűtés egye-
di mérős távfűtéses, a melegvíz sa-
ját villanybojlerrel működik. Parkolás
közvetlenül az épület előtt lehetséges.
Üzlet, posta, iskola, buszmegálló 100
m-en belül, gyógyszertár, óvoda 200
m-en belül. Tel.: 06-20/221-3983_____________________________

Eladó Tapolca belvárosában, zárt
udvarral rendelkező, első emeleti,
2 szobás, étkezős lakás. Tel.: 06-
30/9947-623_____________________________

Eladó lakás Tapolcán a Sümegi
úton! Teljesen felújított 37 m2-es
téglaépítésű, földszinti, déli fekvé-
sű garzonlakás. Teljes berende-
zéssel azonnal beköltözhető! Érd.:
06-70/387-9910

LAKÁS AC1Bdg

Ingyen elvihető: 2 db ágyneműtar-
tós heverő, és 1 db kb. 5 m hosszú
kanapéhidas szekrénysor, 1 db kony-
hai asztal. Tel.: 06-30/597-9232_____________________________

Eladó 1 db 10 LE olasz gyártmányú
kistraktor + pótkocsi, 1 db 400 l-
es hidraulikus prés jó állapotban, 1
db 14 hl-es úszófedeles műanyag-
tartály. Ugyanitt 1,2 ha termőföld el-
adó. Érd.: 06-30/455-4729_____________________________

Eladó használt nappali négyrészes
szekrénysor és egy ágyneműtartós,
kétszemélyes, fekhellyé alakítható
L alakú ülőgarnitúra és bárszekrény
pulttal, 2 székkel. Érd.: 06-87/413-
564, 06-30/551-5012_____________________________

Kb. 80 m3 barna töltőföld eladó. Ui.:
6 db 6 m-es 10x15-ös, 1 db 5 m-es
12x12-es, 2 db 4 m-es 10x15-ös ge-
renda eladó. Tel.: 06-30/562-7760

_____________________________

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

Konyhakész I. osztályú tűzifa (cser,
tölgy, bükk, akác) házhozszállítással
és igény szerint fatárolóba pako-
lással eladó. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

Tűzifa! Garantáltan száraz építke-
zésből megmaradt fenyődeszkák
konyhakész állapotban eladók.
7.000 Ft/m3. Érd.: 06-30/455-9006

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

Festésben, szigetelésben jártas
kollégát keresünk. Bejelentett éves
állás. Tapolca környékiek előny-
ben. T.: 06-30/256-1677_____________________________

Szent György-hegyi pincészet bor-
kezelésben jártas pincei dolgozót és
traktoros-szőlőmunkás dolgozót
keres éves állásra. Érd.: 06-30/226-
8412_____________________________
Szőlőtermeléssel foglalkozó cég
szőlészeti munkákra dolgozót keres
heti 40 órában. Előny: B kat. jogosít-
vány. Érd.: francys990@gmail.com_____________________________

Dolgozni szeretnél? Akarsz egy di-
namikus csapat tagja lenni? Akkor je-
lentkezz! Hova – Z-Szabó-Bau-hoz:
Szakképzett kőművesnek. Segéd-
munkást is felveszünk. Mit ígérünk:
éves állás, anyagi biztonság. Ne té-
továzz, jelentkezz! Érd.: H-P 7-16-ig
06-30/249-4699, 87/777-007_____________________________

Nemesgulácsi COOP boltba mun-
katársat keresünk. Érd.: 06-30/635-
2281_____________________________
Kőművest és segédmunkást éves
állásra, bejelentett munkahelyre
felveszünk. Szabadság, munkaruha
biztosított. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/455-9006_____________________________

1 fő kőművest és 1 fő segédmunkást
foglalkoztatnék. Saját autó szüksé-
ges, józan életvitel. Bér megegyezés
szerint. Érd.: 06-70/391-8147

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Kárpitozás. Hagyományos, mo-
dern bútor kárpitozása rövid ha-
táridővel! Étkezőszékek, fotelek,
kanapék áthúzása. Nagy szövet-
választék! Ingyenes felmérés! Áb-
rahámhegy, tel.: 06-30/906-7556_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőtele-
nítés, gázkészülékek cseréje, enge-
délyezetése, beüzemelése, gázfo-
gyasztás optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs technoló-
gia. Energetikai, műszaki biztonsá-
gi tanácsadás, gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgálat. Remeha
lakossági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáztűz-
helyek beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok, víz-
melegítők, nagykonyhai gázüzemű
berendezések javítása, villany- és
gázbojlerek vízkőtelenítése, fűtés-
és vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész kereskedés.
Kerti gépek alkatrészei, kiegészítõi.
Motorfûrész láncok, elektromos gé-
pek szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt, agg-
regátort, beton vibrot, földfúrót, bo-
zótvágót, vizes kõvágót, vésõgépet,
sövényvágót, betonkeverõt, kõrop-
pantót, gyeplazítót, aszfaltvágót,
fúrót, vésõt és még sok mindent.
Érd.: Marton Gépkölcsönzõ Tapolca,
József A. u. 12. T.: 06-87/321-341,
06-30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, minősé-
gi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás -
megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok, ke-
rítés fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfaragó;
Tapolca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Kőművesmunkák! Teljeskörű ház-
felújítás, burkolás, betonozás, va-
kolás, kerítések, támfalak építése,
fa és fal külső és belső festése, bon-
tás, sitthordás. Ui.: fuvarozás, épí-
tési anyag mozgatás. Megbízható,
tiszta munka számlaképesen. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szüre-
tig minden, ami szőlő, szőlőkivágás,
telepítés. Valamint permetezést,
fűnyírást, kaszálást, bozótirtást,
elhanyagolt területek rendbetételét,
veszélyes fák kivágását, zöldhulla-
dék elszállítást, sitt hordást és
sziklakertek építését. Nyaralók és
panziók éves karbantartása. Hívjon
bizalommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi áru-
fuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyhakész
és méterfa szállítás. Lakások, nya-
ralók, garázsok teljeskörű lomtala-
nítása pincétől a padlásig. Minden,
ami fuvar. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújítás, be-
tonozás, kerítések építése, felújítás
és festés. Hívjon bizalommal, meg-
bízható munka, számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155

Kisapátin felújításra szoruló ház te-
lekkel együtt eladó. Érd.: 06-30/932-
8050_____________________________
Tapolca külterületén 17,3 ha er-
dőből 3,3 ha eladó. Érd.: 06-20/433-
2872_____________________________
Tapolcán a déli elkerülő út mellett,
frekventált helyen 400 m2-es, je-
lenleg kiskertként használt beépí-
tetlen belterület eladó. Befekte-
tésnek és veteményezésre is kiváló,
jól megközelíthető helyen. Ir.ár:
1,1 mFt. Tel.: 06-30/976-4873_____________________________

Nyirádi horgásztóból területrészem
eladó. Tel.: 06-30/792-6360_____________________________

Eladó Zalaszántón 2400 nöl belte-
rület, fűvesített nagyobb rész, 1 szo-
ba és alatta pince. Lakrész, lábazat,
a szoba téglafalú. Vezetékes víz az
épület előtt van. Villany bevezeté-
se megoldható, közel van. (Sztupa,
Buddha imahely onnan két telekre
van. Ir.ár: 10,5 mFt. Érd.: 06-
30/480-5310_____________________________

Keresek Tapolca környékén, Szig-
ligeten, Lesencei falvakban, Bala-
tonedericsen házakat, nyaralókat,
pincéket, földterületet vonyarc-
vashegyi ingatlaniroda részére.
Tel.: 06-30/2937-988_____________________________

Nemesvitán 5111 m2 zártkerti te-
rület  gyönyörű kilátással, aszfal-
tozott út megközelítéssel, 68 m2-
es, kétszintes (pince-présház + la-
kószint), jó állapotú, téglából épített
házzal, vezetékes vízzel, villannyal,
800 m2 szőlővel eladó. Ár: 8,4 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

A Csobánc hegyen gyönyörű pa-
norámával eladó 1,4 ha zártkerti te-
rület, 33+18 m2-es pince-présház
+ feldolgozóval, teljes felszerelés-
sel. 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, szakér-
telemmel gondozott, minőségi sző-
lő terület. Összetétel: 1,1 ha szür-
kebarát, 1,3 ha sauvignon blanc. Ár:
14,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Hévíz határában - csendes, nyugodt
helyen - 2 percre a fürdőtől új építésű,
60 m2-es, 2 szoba + nappalis, te-
raszos, összkomfortos, földszintes,
250 m2 kertkapcsolattal rendelkező,
kulcsrakész, önálló helyrajzi számmal
rendelkező lakás-apartmanok, par-
kosított, zárt és őrzött lakóparki kör-
nyezetben saját parkolóval eladók.
Ár: 21 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Családi házakat és nyaralókat ke-
resünk Tapolcán és tágabb kör-
zetében, Balatonfüredtől Hévízig,
valamint Budapesten. Ingatlanok
vétele, eladása teljes körű lebo-
nyolítással hatékonyan, rövid időn
belül. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Diszelben 1.150 m2 telken eladó
egy nagyon jó állapotú 3 szobás,
100 m-es alapterületű, összkom-
fortos, kertes családi ház 30 m2-es
garázzsal, egy különálló 35 m2-es
téglaépítésű műhely melléképület-
tel és egy 20 m2-es alumínium szer-
kezetű műhellyel. Újonnan beszerelt
gázfűtéses gépészet, új cirkó ka-
zánnal + vegyestüzelésű kazán. Ár:
37 mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a déli városrészben, a
központhoz közel eladó egy 138
m2-es, belülről teljesen felújított
kétszintes, összkomfortos családi
ház 650 m2-es telekkel. Földszint 100
m2, emelet 38 m2. Új víz- és villany
vezetékek, új burkolatok. Fedett au-
tóbeálló 4 db autónak, saját kút. Ár:
39,9 mFt. Tel.: +36-70/376-7820

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szobafestés mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés – szigetelés, szí-
nezés, álmennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkarton vá-
laszfal építése, lambériázás, par-
kettázás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával! T.:
06-30/9692-032_____________________________

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

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

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

Teljes gépezettel, fűnyírást, ud-
varrendezést vállalok. 3 fős brigád.
Tel.: 06-20/487-7077_____________________________

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

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

Eladó 1996-os Seat Cordoba, ko-
rának megfelelő állapotban. Érvé-
nyes műszaki vizsgával rendelkezik
2021.05.22-ig. Ir.ár: 120.000 Ft.
Érd.: 06-70/946-3441_____________________________

Mercedes 160 CDi Elegance 5 aj-
tós A típusú diesel 2.0-ás, 2010 feb-
ruári, 151.000 km-rel, garázsban tar-
tott, megkímélt állapotú, klímás, ren-
geteg extrával, kényelmi felsze-
reltséggel ellátva tulajdonostól el-
adó. Alkudható irányára: 1.600.000
Ft. Érd.: 06-30/976-4873

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

5x6 m-es fém tetőszerkezet lábak-
kal, faanyaggal és egy 100x210-es
vas bejárati ajtóval 270.000 Ft-ért,
valamint MTD fűnyírótraktor 11,5 LE,
szép állapotban 230.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott Renault Twingo 1.2 94-es
évjáratú bontott alkatrészei eladók.
Tel.: 06-30/233-2521_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca. Műszá-
rított faanyagok, gyalult deszkák,
OSB lapok, stáflik, szegélylécek, aj-
tók, ablakok, folyamatosan kapha-
tók. Vállalunk gyalulást, méretre vá-
gást, párkányok, lépcsőlapok gyár-
tását. Tapolca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-20/437-
2423, 06-20/277-1256, 06-
20/9276-060, asztalosfatelep.hu_____________________________

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

Vonyarcvashegyen 1000 m2 sző-
lő termése művelés fejében elvi-
hető. Tel.: 06-30/378-9556_____________________________

30 m3 bazaltkő ingyen elvihető.
Tel.: 06-30/910-7656_____________________________

Magas humusztartalmú jó minő-
ségű termőföld eladó. Tel.: 06-
20/9553-267_____________________________

_____________________________

Fagyasztószekrény 4-6 fiókos, fa-
gyasztóláda, ablakos mosógép,
szárítógép, centrifuga, forgótár-
csás mosógép, kombinált hűtő-
szekrény, elektromos ágy eladó.
Tel.: 06-30/905-9367_____________________________

Ingyen elvihető érett birka-sertés
istállótrágya Káptalantóti mellett!
Tel.: 06-20/371-7014_____________________________

Régiségek, porcelánok, régi rádiók,
egyéb műszaki cikkek eladók Vo-
nyarcvashegyen. Tel.: 06-30/378-
9556

VEGYES oöl
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Tapolca, Kazinczy tér 9. számú Y-
ban 57 m2-es, 2 szoba + étkezős
lakás eladó. Érd.: 06-20/928-9048,
06-20/595-1964_____________________________

Tapolcán, Egry J. utcában 55 m2-
es, 1+2 félszobás, IV. emeleti lakás
eladó. Ir.ár: 17.800.000 Ft. Érd.: 06-
70/342-5745

Kiadó Tapolcán a belvárosban egy
75 m2-es, 2+1 tágas lakás. Az in-
gatlan szép állapotú, parkolás az ud-
varban. Kaució: 3 havi bérleti díj. A
lakás üres, berendezést igényel.
Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Egy 5 szobás lakás és kétszer 2 szo-
bás lakás április 1-tól kiadó nem al-
bérletben munkásoknak Bada-
csonytomajon. Tel.: 06-30/562-
1008, 87/472-137_____________________________

1 fő részére kiadó garzont vagy ki-
sebb lakást keresek. Tel.: 06-
20/500-8224_____________________________

Tapolca, Vörösmarty utcában csa-
ládi háznál külön bejáratú, kicsi lak-
rész háztartási gépekkel felszerel-
ve, márciustól 1 főnek kiadó. Kau-
ció 1 hónap. Érd.: 06-30/321-4659_____________________________

Tapolcán keresek kisebb albérletet
saját részre, 1 főre. Kérem, hívjon
a +36-20/294-6121 számon._____________________________

Tapolcán kiadó 2 szobás, felújított
lakás nemdohányzó, gyermektelen
fiatal párnak. Állat nem hozható. Ka-
ució szükséges. T.: 06-30/854-3715

Kiadó Tapolcán a volt Kinizsi Bank
épülete. Az alapterület 118 m2,
melyhez további helyiségek (garázs,
tároló) is bérelhető. Kiválóan hasz-
nosítható üzlethelyiségnek, irodá-
nak. Tel.: 06-70/9410-936_____________________________

Keszthelyen, frekventált helyen 4
db önálló bejárattal rendelkező,
173 m2-es igényesen kialakított,
összkomfortos üzlethelyiség eladó.
Viszonylag kis átalakítással. akár 4
lakássá is alakítható. Az ingatlan-
hoz 5 db utcafronti és 5 db udvari
parkoló is tartozik. Ár: 65 mFt.
Tel.: +36-70/376-7820

Üzletek és autók feliratozása, rek-
lám- és megállító táblák, óri-
ásplakát, 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 házak,
nyaralók külső-belső átalakítását,
teljeskörű ügyintézéssel, generál-
kivitelben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

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

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

_____________________________

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

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

195x250-es hőszigetelt garázsaj-
tó, 90x210-es ajtólap és kukorica
eladó. Tel.: 06-20/517-9082_____________________________

5 db 180x130 cm-es kirakat üveg-
tábla acélkeretben 20.000 Ft-ért el-
adó. Érd.: 06-30/481-9757_____________________________

Szalma kockabálát vennék. Tel.:
+36-30/895-9240_____________________________

Energiatakarékos automata mo-
sógép ablakos és felültöltős, Bosch-
AEG porszívó kitűnő állapotban el-
adó. Érd.: 06-30/405-4552_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hómarók,
vizesvágók 200-250 mm, profi ácsi-
pari gépek (nagyméretű felsőmarók,
körfűrész, gerendavágó), hidrauli-
kus tápegység 300 bar/380 V, ben-
zinés dízelmotoros aggregátorok,
levegős szerszámok, tányércsiszoló
350 mm 380V, festékés habarcske-
verők, benzin és dízel oldalkihajtásos
állómotorok 2-9 LE-ig, falhorony-
maró, optikai távolságmérő, optikai
szintező, profi szintezőállvány, Hon-
da és Briggs motoros kapálógépek
Hilti-Fein-Bosch-Makita gipszkar-
toncsavarozók, gőzölős tapéta eltá-
volító gép, kapocs- és szögbelövő
gép 220V, Hilti 12V-os fúrócsavaro-
zó, Hilti-Bosch akkus fúróvéső kala-
pács 36V, Stihl-Husqvarna-Jonsered
újszerű láncfűrészek, Echo egykezes
profi motorfűrész, Makita akkus sze-
gélyvágó, 5x2 m-es kismerülésű
vitorlás hajótest horgászcsónaknak
eladó. Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

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

Profi fűnyírótraktorok, benzinmoto-
ros tologatós és önjárós profi fűnyí-
rók, Stihl – Husqvarna fűkaszák,
fémvágó szalagfűrészek, ELU gér-
vágó-körfűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős gáz-
bojler újszerű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló szalagcsiszoló
70 cm-es szalaghosszal 220 V, lég-
kompreszszorok 4 L-től 200 Lig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari kivi-
telben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, Hilti-Spit-
Makita-Bosch-Metabo fúróvésőka-
lapács SDS MAX, kétkezes véső-
kalapács-bontókalapács 220Vos új,
ütvefúró, fúrógép, gipszkarton csa-
varozó, profi akkus fúrók, felsőmarók,
hegesztőtrafó 220/380V 190 A, ki-
sés nagyflexek, szalagrezgőekcenter
csiszolók, asztali kettős és vizes kö-
szörűk, benzinés dízelmotoros agg-
regátorok, dekopírfűrészek, felső-
gerendás vizes csempevágók, karos
fémdaraboló 380/220Vos, Hilti-
Bosch-Makita-Metabo szerszám-
gép dobozok eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018

Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvashe-
gyi panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzés-
re. Tel.: 06-30/960-9489_____________________________

Kővágóörs Község Önkormány-
zata pályázatot hirdet Kővágóörs-
Pálköve Strandfürdőn található bü-
fék üzemeltetésére, további rész-
letek www.kovagoors.hu_____________________________

Badacsonylábdi kertvendéglőbe
keresek felszolgáló hölgyet alkal-
milag péntek-szombatra, májustól
folyamatosra. Szállás, étkezés
megoldható. Érd.: 06-30/243-2329_____________________________

Segédmunkást keresek jogosít-
vánnyal, építőipari munkára azon-
nali kezdéssel. Feltétel józan élet-
vitel, megbízhatóság. Bejelentett ál-
lás, munkaruha, útiköltség térí-
tés. Csak komoly érdeklődők je-
lentkezését várom. Szilasi kőfara-
gó, Tapolca. Tel.: +36-20/421-
5079 _____________________________
Heti 2-3 alkalomra beugró segéd-
munkást keresek építőipari mun-
kára. Feltétel józan életvitel, meg-
bízhatóság. Csak komoly érdeklő-
dők jelentkezését várom. Szilasi kő-
faragó, Tapolca. Tel.: +36-20/421-
5079_____________________________
Szobalányt és reggeliztető fel-
szolgálót keresünk vonyarcvashe-
gyi panzióba április közepétől szep-
tember 15-ig tartó munkavégzés-
re. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

Nappalos és éjszakás recepcióst
keres a vonyarcvashegyi Villa Plat-
tensee panzió. Részletek: 
www.villaplattensee.hu/allas/

Bőr- és nemibeteg gyógyász, koz-
metológus és radiológus szakorvos
dr. Palikóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyászat,
visszér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-30/375-
2734

Búvártanfolyamot indít a Veszp-
rém megyei búvárklub. Alap, ha-
ladó és nitrox kategóriában. To-
vábbi információ és jelentkezés: 06-
70/317-4393_____________________________

Közúti elsősegély tanfolyam in-
dul 2020. március 7-én szomba-
ton 8 órától, Tapolca, Vajda J. u.
68. Tel.: 06-30/709-1959_____________________________

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROSISKO-
LA. Tantermi es e-learning (onli-
ne otthon végezhető) tanfolya-
mok! Beiratkozás: március 2.
hétfő 15 óra és március 6. péntek
15 óra, Tapolca, Glázer S. u. 5. Ál-
lami 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

65 éves, nyugdíjas, dolgozó, vé-
kony, özvegy férfi keresi antialko-
holista, vékony, játékos, sűrű ölel-
kezésre vágyó kedvesét 59-69
éves korig. Tel.: 06-30/872-9980

KÖZLEMÉNY

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN SZERDÁN 

17 ÓRAKOR



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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVI. évf./8.   2020. február 29.

, 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

Szigeti Ernő
06-30/887-5284
Tapolca, Gyulakeszi u. 585/3

ASZTALOS MUNKÁK
SCHREINERARBEITEN

Gépkezelő
képzés és

vizsga
Tapolcán

áprilisban.

Jelentkezés:
06-70/673-7375

• Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép-
kezelő

• Emelőgépkezelő

• Targoncavezető

E-00171/2017

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

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2020. március 5. 13 óra
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(csütörtök)

2 műszakos munkarendbe
Betanított fizikai munkakörbe

Szakképzett munkakörbe

Alumínium nyílászáró összeszerelőket

CNC gépkezelőket

nettó 1.100-1.265 Ft/óra
(átlagosan nettó 205.000 Ft/hó)

bruttó 1.500 Ft/óra
(átlagosan bruttó 280.000 Ft/hó)

keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
Nyirádról, Zalahalápról, Tapolcáról és Diszelből

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
Új lehetőségeket nyitunk!

Pékség KávézóésPékség Kávézóés

Tapolca, az áruházzal szemben

Helyben sütött
CSODAKENYÉR!
Otthon is süthető

(15 perc alatt kész)

• Kukoricás •
• Pityókás •

• Tökmagos •

ÚJ VEZETÉS
ÚJ ELADÓ

ÚJ KÖRNYEZET
ÚJ-DONSÁGOKMAYO CHIX

„Mert ami MAYO, az holnap is JÓ!”

Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig: 9.00-17.00; szombaton: 9.00-13.00; vasárnap: zárva
Cím: Tapolca, Deák Ferenc u. 7. (Az áruházzal szemben, a Lipóti Pékség és Kávézó mellett.)

meNŐNAPGyere te is
Jenő,

Legyél te is
menő,

Utalvánnyal
kedveskedő,

Előkelő,
Menő Jenő!

alkalmából
március 7-én és 9-én

10%
kedvezmény
MINDENRE!

(egyes termékek -40-50%)

NŐnek lenni meNŐ
Legyél te is meNŐ

a Mayo Chixbe meNŐ

meNŐNAPRA!
-10%

instagram.com/tapolca_divat       facebook.com/mayochixtapolca • facebook.com/tapolcadivat

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

ÉVELEJI
AKCIÓ! -25%

Új már
-tól kaphatóak akciós áron

üzletünkben, azonnal raktárról.

kombinált kiságyak
56.990 Ft

60x120 cm-es

már -tól
kaphatóak

fenyő kiságyak
10.000 Ft

Kókusz
matracok,
matracvédő lepedők
többféle méretben.

Szandálok
egész évben kaphatóak

üzletünkben 16-os mérettól

Új, tavaszi/átmeneti  betétes
,

cipők
cipők/sportcipők

supinált
Méretek:16-tól 36-ig

(sportcipők 43-ig)

D.D.Step
Falcon
Szamos
Nike

CONVERSE
Adidas
Maus

Mert gyermekeinknek is jár az elengancia!

ÚJ TAVASZI ruha
KOLLEKCIÓ
56-tól 170-es kamasz
méretig
ünnepekre, alkalmakra, otthonra, suliba.

Sport babakocsik
3 az 1-ben
multifunkciós kocsik
UV szűrős napernyők
nagy választékban.

ZsebibabaZsebibaba
Baba-Mama Bolt és BizományiBaba-Mama Bolt és Bizományi

Tapolca, Berzsenyi u. 13. (Spar alatti utca) Ingyenes parkolási lehetőség!

Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo: 8-13 Tel.: 06 (30) 306 2499;

Az ajánlat a készlet
erejéig érvényes.
Áraink az ÁFA-t
tartalmazzák./zsebibabatapolca

T: 87/413-090

Tapolca, Deák F. u. 7. áruházzal szembenTapolca, Deák F. u. 7. áruházzal szemben

Még az idén!
LÁTÁSVIZSGÁLAT

Sőt, még ebben a hónapban!

LÁTÁSVIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE

SZEMÜVEG NAPSZEMÜVEG

Gépjármű eredetiség vizsgálat

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

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres
kollégákat.VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Kiemelkedő bérezéssel, cafeteria-val, extra juttatásokkal
kínálunk hosszútávú, folyamatos munkaviszonyt.

Jelentkezni lehet telefonon Kapa György üzemvezetőnél
+36-30/402-5799 vagy e-mail-ben a fibrotermica@fibrotermica.hu

címen „Villanyszerelő” kulcsszóval.

H U N G A R Y K F T.

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

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

SZ ILUETT
DIV AT

Nyitvatartás:
Hétfőtől szombatig: 9.00-19.30

Vasárnap: 9.00-17.00

Tapolca, Tesco üzletsor, Veszprémi út 5.

Desigual AkcióDesigual Akció
Bővebb információ az üzletben!Bővebb információ az üzletben!

kedvezménnyel!kedvezménnyel!

KabátokKabátok
30%30%

Az akció 2020. március 6-ig érvényes!Az akció 2020. március 6-ig érvényes!

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

BEFAG Parketta Kft.
zalahalápi parkettagyárába felvételt hirdet:

- 1 fő lakatos két műszakos munkarendben történő
foglalkoztatására. Feladat: üzem gépi berendezéseinek
műszak közbeni és műszakon kívüli karbantartása.

- 2 fő női munkatársat 2 műszakos munkarendben,
betanított munkára történő foglalkoztatására.
Közepes erősségű fizikai munkavégzésre, fafajok, fahibák
ismerete, valamint korábban szalagon végzett munka
előnyt jelent.

• versenyképes bérezés • műszakpótlék
• bérkiegészítés • cafetéria • szervezett személyszállítás

Jelentkezni e-mailben fényképes önéletrajzzal a horvath.e@bakonyerdo.hu
e-mail címre, vagy érdeklődni Horváth Szabolcsné munkaügyi ügyintézőnél

a 87/511-329 telefonszámon lehet.

Személyszállító vállalkozás

BUSZSOFŐRT
keres.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

+36-30/267-90-31
+36-30/9-478-138

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

SZOBALÁNY
Jelentkezés Joós Adél Igazgató

Tel.: 06-30/619-7631
email: joosa@hunguesthotels.hu
Jelentkezés Czilliné Pálffy Adrienn

Housekeeping vezetőnél
Tel.: 06-87/513-170, email:

housekeeping@hotelpelion.hunguesthotels.hu

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

ÁLTALÁNOS
KARBANTARTÓ

Jelentkezés:
Tóth Ferenc Műszaki Csoport Vezető

Tel.: 06-30/516-80-64, 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.

MASSZŐR
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:

Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig 8.00-17.00 óráig,
szombaton (csak telefonos egyeztetés alapján) 8.00-12.00 óráig.

Bemutatóudvar: Tapolca, Honvéd u. 3.
Tel.: 06-20/421-5079, 06-20/316-0445
www.szilasikofarago.hu

KÉSZLETEN lévõ síremlékek
áronakciós

rövid szállítási határidõvel
elvihetõk

.
A részletekrõl érdeklõdjön személyesen Bemutatóudvaromban.

Az akció 2020. március 3-tól 2020. április 30-ig érvényes.

ABLAKPÁRKÁNY
AKCIÓ!

2 cm-es minõségi gránit

ablakpárkányok

már 27.000 Ft/m ártól

(többféle színben)

megrendelhetõk.

2

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

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

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

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

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

Beiratkozás: 2020. 03. 03-án kedden 17 órakor, 05-én csütörtökön 17 órakor

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

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

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

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

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2019. negyedik negyedév:
(AM: KK 45.000 Ft, A: KK 134.000 Ft, A1: KK 86.000 Ft, A1 (B): KK 31.000 Ft,

A2: KK 94.000 Ft, B: KK 263.960 Ft, ÁKÓ (%) B: 161,35 %, VSM (%) B (gyak.) 52,73 %, B (elm.) 66,67 %)

MINŐSÉGI

AKÁCFA KARÓK

KERÍTÉS ELEMEK
ÉS

KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!!!

ZALAHALÁPI VAGY SÁSKAI
TELEPHELYÜNKÖN RENDELHETŐ:

• tetszőleges méretben

a paradicsom karótól

a gerendáig,

• gyártói áron,

• akár kiszállítással!

Árajánlatért és egyedi
igényével keressen minket
az alábbi elérhetőségeken.

Za-Sa Kft.
Zalahaláp, Petőfi tér 3.

www.zasa.hu
+36 (20) 532-97-75
+36 (87) 413-102

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Referencia munkákkal rendelkezünk.
Rendszeres takarítás akár napi vagy heti

rendszerességgel Tapolca és 50 km-es körzetében,
alkalmi takarítások felújítás után, rendezvény

után vagy egyéb nagy takarítások.
A takarításokat tapasztalt takarítókkal vállaljuk,

akár bio vegyszerekkel is.

Érdeklődni: 06/70/627-1993

Cégeknek irodák, üzlethelyiségek és
társasházak rendszeres és alkalmi

takarítását vállaljuk áfás számlával.

(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

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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