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, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVI. évf./13.   2020. április 4.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres
kollégákat.VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

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

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799, +36-30/599-9867
számokon vagy e-mail-ben a fibrotermica@fibrotermica.hu címen

„Villanyszerelő” kulcsszóval.

H U N G A R Y K F T.

Megbecsülés Idősek Otthona

Jelentkezni:
Postacím: 8300 Tapolca, Arany J. u. 8.

E-mail: idosotthon@megbecsules.t-online.hu
Tel.: 06-70/222-6288

Elvárások:

Benyújtandó iratok:

Foglalkoztatás jellege:

Szakirányú végzettség
Büntetlen előélet
Önálló munkavégzés
Megbízhatóság, pontosság
Munkájára igényesség
Szakmai önéletrajz és iskolai
végzettség másolata
Teljes munkaidős éves állás

Szakács
munkatársat keres

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, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.www.versbeton.huwww.versbeton.hu

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

(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.
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18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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Kedves Vásárlók!

CSAK 1 FŐ VÁSÁRLÓ

Köszönjük!

A fokozott vírus helyzetre való tekintettel
az eladótérben az eladón kívül egyszerre

tartózkodhat,
ezért kérjük kint várakozzanak!

Az üzletben és kint is kérjük tartsák meg
egymás között az 1 méter távolságot!

Az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel,
és minden óvintézkedést betartva cégünk

vállal továbbra is Tapolca és vonzáskörzetében,
az északi parton kerti/nyaralónál lévő

munkákat, ároktisztítást, zöldterület kezelést,
gallyazást, mezőgazdasági szolgáltatást,

kis- és nagyüzemű szőlőterületek egész éves
művelését (szőlőkivágást).

Telefonszám: 06-70/674-9728

Hétköznap: 9-15, Szombat: 8-12

Minden egészségügyi dolgozónak, rendőrnek,
patikusnak, időseknek, betegeknek,

otthon maradóknak,egyszóval !mindenkinek

LIPÓTI PÉKSÉG
HÁZHOZ VISSZÜK

A kialakult rendkívüli, nehéz helyzetben,
igyekszünk helytállni és segíteni,

ezért teljes területén élelmiszereinket
(A szállítás díjtalan!)

Tapolca
házhoz visszük.

Kenyér és pékáru,
nosztalgia kifli, péksütemények,

tejtermékek, füstölt áruk stb.

Rendelésfelvétel: hétfőtől – péntekig
8.00.-11.00. között.

Telefonszám:
Kiszállítás:

06 87/ 321 043
hétfő – szerda – péntek

Kérjük szépen, hogy fentieket
osszátok meg,  illetve szóljatok

azoknak, akiknek ez segítség lehet!

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y
2020. március 26.

A kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. április 1-től a tapolcai
kirendeltségen (Tapolca, Deák Ferenc utca 12.), az ügyfélfogadás
határozatlan ideig szünetel.

Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hi-
vatal kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos
ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást. A
NAV általános tájékoztatórendszere, a NAV Infóvonal a 1819-es
telefonszámon hívható.

Ajárványhelyzetben a NAV igyekszik minimalizálni az ügyfeleire és
munkatársaira ható kockázatokat. A hivatal, az Operatív Törzs aján-
lásaival összhangban változtat ügyfélfogadási gyakorlatán és a vára-
kozókat ütemezetten fogadja. Ez azt jelenti, hogy az ügyféltérben
egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyfélszolgálati
ablak nyitva van.

Ha az ügyfelek mindenképpen szükségesnek érzik a személyes meg-
jelenést, a hivatal kéri, hogy foglaljanak .

Időpontfoglalás nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel
személyesen a NAV ügyfélszolgálatát!

Az ügyfelek személyes ügyintézését a veszprémi központi ügyfél-
szolgálat (Veszprém, Brusznyai Árpád utca 22-26. ) biztosítja.

Határozatlan idejű ügyfélfogadási szünet
a tapolcai kirendeltségen

időpontot

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság

TRIGGERPONT TERÁPIA

Tel.: 06-30/369-0002

Nyak, hát, derék, csípő, vállöv
fájdalmak kezelése

Az izomfájdalmak, izomerő csökkenés, mozgásbeszű-
külés, kisugárzó fájdalmak hátterében gyakran állnak
a harántcsíkolt izmokban meglapuló feszültségek, az
ún. Trigger pontok. A kezelést követően a páciensek
azonnali fájdalom enyhülésről, a mozgások javulásáról
számolnak be, amely a feszült, görcsös izomzat lazulá-
sának köszönhető.

A kezeltek maximális biztonsága érdekében a kezelőhelyiség
levegője TSS technológiával sterilizált, amely technológia

a levegőben lévő vírusok, baktériumok 99,99%-át elpusztítja.

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

TŰZIFA AKCIÓ
AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL

2020. január 3-tól a készlet erejéig.

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

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

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

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

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

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

Reklámfeliratok, dekorációk,
megállítótáblák készítése.

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

Kolibri Ételbár
TAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Várjuk hívását

a

számon.

06-30/238 8254,
06-87/434 727

Éttermünk továbbra is vállal házhoz szállítást ingyenesen Tapolcán!
A -ig leadott rendelését -ig kiszállítjuk.17:00 18:00

Az alábbi menük közül lehet választani:

Levesek:
• Tárkonyos raguleves

• Csontleves finommetélttel

• Sütőtökkrémleves

Főételek:
• Hortobágyi húsos palacsinta

• Natúr csirkemell tejszínes gombamártással

• Borjúpaprikás galuskával

• Rántott hal, rizs, tartár

• Rántott borda

• Rántott karfiol

• Rántott sajt

• Almás/Túrós palacsinta

Értesítjük kedves Vásárlóinkat, hogy
a tapolcai piac szünetelése alatt is

lehetőségük van termelői mézeinket
és méhészeti termékeinket háznál

megvásárolni (telefonos egyeztetés után).
ELÉRHETŐSÉGÜNK:
Nemesgulács, Dózsa u. 10.
Kovácsné Szűcs Ibolya
Tel.: 06-30/557-6057

Orbán József e.v.
Gyulakeszi, Kossuth u. 64. (Telephely volt TSZ major)

Tel.: 06-30/9394-084

Cser, tölgy, bükk, gyertyán hasított tűzifa

Házhoz szállított tűzifa 2 m-es

2.800 Ft/q (10 q ~ 1 m3)

23.000 Ft/m3
fuvarral együtt

(6 m3 138.000 Ft)�

Telefonon rendelhető, kiszállításkor fizetendő!

Újabb tűzifa áresés!

EUTR azonosító: AA 5829 880

Nyitvatartás: hétfõtõl-péntekig 8.00-15.00 óráig.

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

Az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel,
minden óvintézkedést betartva továbbra is

(egyedi kivitelben is) – nagy raktárkészlettel –
minõségi olasz, spanyol, francia, belga,

indiai és afrikai gránit anyagokból.

vállalom síremlékek készítését

A részletekrõl

érdeklõdjön Bemutatóudvaromban.

– csak telefonos egyeztetést követõen –

ABLAKPÁRKÁNY
AKCIÓ!

2 cm-es minõségi gránit

ablakpárkányok

már 27.000 Ft/m ártól

(többféle színben)

megrendelhetõk.

2

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Füstölt hátsó parasztsonka
Füstölt paraszt lapocka
Füstölt kötözött comb
Füstölt kötözött lapocka
Füstölt darabolt combhús
Füstölt darabol Kőrishegyi sonka
Füstölt tarja
Füstölt darabolt cs.nélküli parasztsonka
Sült prágai sonka
Füstölt karaj
Füstölt hátsó csülök
Excelsior parasztsonka (8 hetes pácolással készült)

HÚSVÉTI SONKA VÁSÁR
2020. 03. 23 - 2020. 04. 12.

2.510 Ft/kg
2.390 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.690 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.720 Ft/kg
2.690 Ft/kg
2.720 Ft/kg
2.559 Ft/kg
2.690 Ft/kg
1.390 Ft/kg
2.790 Ft/kg

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

Termékeink hagyományos páccal készültek!

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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KIVÁLÓ MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁR6 6

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

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

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.
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Kedves Vásárlók!

CSAK 1 FŐ VÁSÁRLÓ

Köszönjük!

A fokozott vírus helyzetre való tekintettel
az eladótérben az eladón kívül egyszerre

tartózkodhat,
ezért kérjük kint várakozzanak!

Az üzletben és kint is kérjük tartsák meg
egymás között az 1 méter távolságot!

A kialakult
vírus helyzet miatt

leadás lehetséges.
csak  telefonon történő rendelés

rendelésfelvétel: 06-87/413-303

A rendelés és a kiszállítás a megszokott
módon történik!

10-22 óráig várjuk
megrendeléseiket!

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2020. 03. 04-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

16.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

P

izzeria-Spaghetteria

Ristorante
1992

Kedves Vendégünk!
Az egészséged és a biztonságod kiemelten

fontos számunkra. Üzletünkben
a legmagasabb higiéniai előírások érvényesek.

Ez vonatkozik a megrendelt ételedre is.
Tehát továbbra is bátran rendelhetsz tőlünk.

A pizzát és más ételeket is odavisszük,
ahol Te vagy.

Akcióinkat, ajánlatainkat kövesd a Facebook oldalunkon!

Pizza expressz: 87/322-729�

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

Idén is akciós hirdetési lehetőségekkel

várjuk régi- és új ügyfeleinket!

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

kft.nyomda
ingyenes hetilap



Tapolcai építőipari cég éves állásra

munkatársakat keres Tapolcáról vagy környékéről.
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

Amit kínálunk: folyamatos munkaviszony,
versenyképes, biztos havi fizetés.

KŐMŰVES,
SEGÉDMUNKÁS, ÁCS és

ÁCS SEGÉDMUNKÁS

Jelentkezni: 06-30/620-5049-es
telefonszámon lehet.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

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

Eladó Tapolca északi részén
iker családi ház fele (esetleg
összeköltözőknek az egész:
2x120m2, 2x378 m2 tel-
ken). Vállalkozásra alkalmas
40 m2 melléképülettel. Érd.:
06-30/650-2042_____________________________

Eladó Tapolca Sebronban
tehermentes 2377 m2-es
bekerített ingatlan kis épü-
lettel. Vezetékes víz, 3 fázi-
sú villany, zárt szennyvíz-
tartály. Érdeklődni 16 óra
után: 06-20/911-3328_____________________________

Tapolcán 2 szobás, cse-
répkályha és kandalló fűté-
ses családi ház eladó mel-
léképületekkel, akár szoba-
bútorokkal együtt is. Ugyan-
itt női, férfi készruhák, ka-
bátok. Tel.: 06-20/513-9904_____________________________

Diszel központjában alá-
pincézett családi ház eladó.
Érd.: 06-30/365-5597_____________________________

Eladná ingatlanát? A ki-
alakult helyzetben is a le-
hető leggyorsabban fel-
vesszük a kapcsolatot Ön-
nel, és teljesen ingyenes
szakmai tanácsadás után
a legjobb értékesítési
konstrukciót ajánljuk. Hív-
jon, keressen! Amennyi-
ben igényli, szívesen visz-
sza is hívjuk! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált in-
gatlant és minden továbbit
akár 3 hónap után, az Ön igé-
nyei szerint  folytatunk és bo-
nyolítunk le! Hévíz határ-
ában - csendes, nyugodt
helyen - 2 percre a fürdőtől
új építésű, 60 m2-es, 2 szo-
ba + nappalis, teraszos,
összkomfortos, földszintes,
250 m2 kertkapcsolattal ren-
delkező, kulcsrakész, önálló
helyrajzi számmal rendelke-
ző lakás-apartmanok, par-
kosított, zárt és őrzött lakó-
parki környezetben, saját
parkolóval eladók. Ár: 21
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Családi házakat és nyara-
lókat keresünk Tapolcán
és tágabb körzetében, Ba-
latonfüredtől Hévízig, va-
lamint Budapesten. Ingat-
lanok vétele, eladása tel-
jes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn be-
lül. A kialakult helyzetben
is számíthat ránk! Hívjon,
keressen! Amennyiben
igényli, szívesen vissza is
hívjuk! Tel.: +36-70/376-
7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Vállalunk! Bontás, kőmű-
ves munkák, teljes házfel-
újítás! Szőlőmunkák, fűka-
szálás, fűnyírás és bozótir-
tás! Családi ház, nyaraló
kerti munkáit is vállaljuk.
Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Műkő, márvány, gránit sír-
emlékek, keretek, fedések,
vázák, mécses tartók, fel-
újítások betűvésés. Szabó
István kőfaragó mester Ta-
polca, Bacsó B. u. 25. Tel.:
06-87/321-620_____________________________

Tóth Zoltán víz központi fű-
tési munkákat vállalok pl.:
csőtörések, csap cserék,
wc javítás és csere valamint
kisebb munkákat. Tel.: 06-
30/306-8778_____________________________

Palánta és Muskátli vásár
Termelőtől. Muskátli: álló
és futó. Palánta: paprika,
paradicsom, uborka stb.
Házhoz szállítás lehetsé-
ges. Ancsa Kamra Vállus
06-30/193-3631 _____________________________

Favágás, gallyazás, dara-
bolás, visszavágás, ágda-
rálás. Sövényvágás, tuják
formázása. Fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Faaprí-
ték, darálék kapható kerti
használatra. Számlaképes
munka. Kiss Bence 06-
70/330-4272_____________________________

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Ta-
polcán, Keszthelyen és
vonzáskörzetünkben. Hí-
vásra házhoz megyek. Tel.:
06-30/467-4279_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST,
parkettázást, szõnyegezést,
padlószőnyegezést, hajó-
padlózást, lambériázást, li-
nóleum fektetést vállalok
Tapolcán és környékén. T.:
06-30/972-1622 Bors Ta-
más_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka
20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Komposzttal kevert, kiváló
minőségű, magas tápérté-
kű, rostál TERMŐFÖLD el-
adó a Bicsérdi-telepen Ta-
polcán. Tel.: 06-30/93-94-
200_____________________________
Hagyományos eljárással
készülő húsvéti sonkák szé-
les választékával várjuk régi
és új vevőinket! A kisbolt
Káptalantóti mellett van,
ahol más kistermelői minő-
ségű termékek is kaphatók.
facebook/kingakamraja. Tel.:
06-70/388-8314_____________________________

Lesenceistvándon 1 éves
tojótyúkok 600 Ft/db áron el-
adók. Tel.: 06-30/500-9376

VEGYES oöl

A Tapolcai Hírözön ter-
jesztésére Monostorapá-
tiba, Szigligetre, Talián-
dörögdre, Nyirádra helyi
újságkihordót keresünk a
kijárási korlátozás utáni
időszakra. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsá-
nyi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben
jártas kollégát keresünk.
Bejelentett éves állás. Ta-
polca környékiek előnyben.
T.: 06-30/256-1677_____________________________

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

Junggebliebener Rentner
mit Führerschein klasse „B”
sucht Nebenjob. Tel.: 06-
30/453-5726_____________________________

Münchenben idős hölgy
ápolónőt keres lakhatási le-
hetőséggel (dohányzó). Tel.:
06-30/2912-409_____________________________

Tapolcai Fórum sörözőbe
éves állásra pultost kere-
sünk. Érd.: 06-30/644-0756_____________________________

Szakácsot keresünk éves
állásra a Fórum Pizzériába.
Érd.: 06-30/644-0756_____________________________

Munkájára igényes, ta-
pasztalt szakácsot, főző-
asszonyt, konyhai kisegí-
tőt, takarítónőt, karbantartót
felveszünk balatoni gyer-
meküdülőbe. Mobil: +36-
20/943-0643_____________________________

Gondnokot keres a vo-
nyarcvashegyi Villa Plat-
tensee panzió. Egész éves
állás. Tel.:06-30/960-9489_____________________________

Közmű- és útépítésben jár-
tas segédmunkásokat fel-
veszünk 1100 Ft kezdő óra-
bértől. Tel.: 06-70/701-5520_____________________________

Kőművest és segédmun-
kást fiatalos csapatba éves
munkahelyre keresünk. Tel.:
06-30/744-6902_____________________________

Régi lakóépület felújítására
vállalkozót keresek. 06-
20/777-9031_____________________________

9 hektáros szőlőbe kere-
sünk megbízható, munká-
jára igényes, tapasztalattal
rendelkező traktoros mun-
katársat. Érdeklődni: 06-
30/9423-174-es telefon-
számon lehet. 

Egy 5 szobás lakás és kétszer
2 szobás lakás április 1–től ki-
adó nem albérletben mun-
kásoknak Badacsonytoma-
jon. Tel.: 06-30/562-1008,
06-87/472-137_____________________________

Tapolcán 50m2-es füst- és
kisállatmentes albérlet kia-
dó. Tel.: 06-30/2324-250

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

Kőműves vállalja: családi
házak, nyaralók külső-belső
átalakítását, teljeskörű ügy-
intézéssel, generálkivitel-
ben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

Darázs-, rovar- és rágcsá-
lóirtás, nádtető lángmente-
sítése, favédelem. T.: 06-
30/2270-717_____________________________

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

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

_____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, búto-
rok gyártása, beszerelése,
asztalosmunkák elvégzése.
T.: 06-30/387-8281_____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet ké-
szítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes
fák kivágása. T.: 06-70/600-
7729_____________________________
Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceist-
vánd_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém,
fa tégla, kő, műkő felületek
pl.: járművek, pótkocsik, al-
vázak, kerítések, falak, pin-
cék, sírkövek, nyílászárók,
parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu

SZOLGÁLTATÁS

Bor házhozszállítás! Balaton-
felvidéki eredetvédett fe-
hér- és vörösbor 500-600
Ft/liter Tapolca 20km-es kör-
zetében. Lesencetomaj
Te l . : 0 6 - 3 0 / 4 1 4 1 - 3 2 6
wwww.aklan-pince.hu_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép, asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez
elázott falakhoz 220V, hóma-
rók, benzinmotoros önjáró
lombszívó 75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros új,
elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfű-
részlánc élező, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú új-
szerű, benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők,
Makita akkus gérvágó 24V-
os, Wacker benzinmotoros
aszfaltbetonvágó (vizes), di-
esel hőlégbefúvó 15-25 KW,
szegés kapocsbelövő 5-15
cm levegős, szárított paprika
daráló, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, karos kisflex
satuval, csúszósines szalag-
parkettázó fűrész 220V, fa-
eszterga 1000 mm, 2 késes
vágópult fűnyírótraktorhoz,
maszszázsmatrac, Yamaha
Mint újszerű robogó eladó.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

_____________________________

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű tölgy-
fa-melléktermék tűzifa kony-
hakészen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác
tűzifa eladó 30.000 Ft
(1x1x1,7), 20.000 Ft (1x1x1).
Válassza a korrektséget! Tel.:
06-30/604-2395_____________________________

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

Révfülöpi Tóth Élelmiszerbe
csemegepultos gyakorlat-
tal rendelkező élelmiszer bol-
ti eladót felveszünk. Tel.:
06-30/946-0344, 06-30/
300-2309

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt te-
rületek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, zöld-
hulladék elszállítást, sitt hor-
dást és sziklakertek építését.
Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és kül-
földi árufuvarozás. Építő-
anyag szállítás, költöztetés,
sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások,
nyaralók, garázsok teljes-
körű lomtalanítása pincétől
a padlásig. Minden, ami fu-
var. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújí-
tás, betonozás, kerítések
építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbíz-
ható munka, számlaképe-
sen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri ár-
nyékolók beépítése, javítá-
sa, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Épületgépészet, víz-gáz-
fűtés-duguláselhárítás, javí-
tás-karbantartás-új rendsze-
rek kiépítése. Balogh Zsolt.
Email: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-
027_____________________________
Takarítás! Cégünk vállalja
lakóházak, épületek, irodák,
rendelők, áruházak, iskolák,
óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképe-
sen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-
régi tetők készítése, javítá-
sa, bádogozás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás.
Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést,
cserepezést, lemeztető sze-
relést, kéményrakást, kő-
művesmunkát, bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/713-
0366, 06-30/713-0566_____________________________

Vállalok járólapozást, csem-
pézést, kisebb kőműves-
munkákat. Tel.: 06-30/273-
3261_____________________________
Pincék, gazdasági épüle-
tek építése, felújítása, támf-
alak, kerítések, kocsi beállók,
térburkolatok építését vál-
lalja építőipari Kft. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Veszélyes fák kivágását,
elszáradt fák kivágását vál-
lalom alpintechnikával to-
vábbá bozótirtást, zöldmun-
kákat vállalok. Tel.: 06-
30/786-4298 

Tapolcán 2 szoba +nappa-
lis, teljesen felújított csalá-
di ház nagy kerttel, mellék-
épülettel, gyümölcsfákkal
eladó. Érd.: 06-20/513-9904 _____________________________

Foglalja le most a kínált in-
gatlant és minden továbbit
akár 3 hónap után, az Ön
igényei szerint folytatunk
és bonyolítunk le! Nemes-
vitán 2.118 m2, művelési
ágból kivont zártkerti terület
beépítési lehetőséggel el-
adó! Minden közmű (víz,
villany, gáz, csatorna) 5  m-
en belül! Kiváló, aszfaltos út-
ról történő megközelítés,
szép kilátás kis Balatoni pa-
norámával. Ár: 6,4 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Készítse elő későbbi ingat-
lan eladását, vásárlását! Be-
fektető és üzleti, valamint
magán vásárló ügyfeleink
részére keresünk eladó in-
gatlanokat: lakásokat, családi
házakat, nyaralókat, pincéket
és területeket. Ingyenes szak-
mai tanácsadás, gyors ügy-
intézés. Hívjon, keressen!
Amennyiben igényli, szívesen
vissza is hívjuk! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált in-
gatlant és minden továbbit
akár 3 hónap után, az Ön
igényei szerint folytatunk
és bonyolítunk le! Gyulake-
sziben kiváló helyen 70 m2-
es, 2 szobás, jó állapotú,
összkomfortos 7 éve felújí-
tott családi ház, új tetővel,
770 m2-es összközműves
telken, kiváló helyen gazda-
sági épülettel eladó. 2 nagy
szoba, konyha,speiz, nap-
pali-étkező, fürdő-wc. Egye-
di gáz és vegyes tüzelésű (új
kazán) radiátoros fűtés egya-
ránt. Ár: 18,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

Tapolcán az Ady Endre ut-
cában 47 m2-es 2 szobás
részben felújított lakás eladó
06-70/428-2823_____________________________

Tapolcán 52 m2-es teljesen
felújított erkélyes, klímás
lakás + garázs eladó. Érd.:
06-20/225-3122, 06-
30/6765-907_____________________________

Eladó lakás Tapolcán a Sü-
megi úton! Teljesen felújított
37 m2-es téglaépítésű, föld-
szinti, déli fekvésű garzon-
lakás. Teljes berendezéssel
azonnal beköltözhető! Érd.:
06-70/387-9910_____________________________

Tapolcán a Dobó lakótele-
pen 55 m2-es, 2 szobás, tel-
jesen felújított, erkélyes, II.
emeleti lakás, földszinti 4
m2-es tárolóval, új beren-
dezéssel együtt eladó. Ár:
13,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

Tapolcán kiadó albérletet ke-
resek. Tel.: 06-30/613-1344

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

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

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, la-
katosmunkák szakszerűen,
olcsón. Regisztrált szerelő,
villamos mérőhely kivitele-
zése. Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése,
beüzemelése, gázfogyasztás
optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műsza-
ki biztonsági tanácsadás, gá-
zipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakos-
sági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-
904_____________________________

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész
kereskedés. Kerti gépek al-
katrészei, kiegészítõi. Mo-
torfûrész láncok, elektro-
mos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lap-
vibrátort, döngölõt, aggre-
gátort, beton vibrot, földfú-
rót, bozótvágót, vizes kõ-
vágót, vésõgépet, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõrop-
pantót, gyeplazítót, aszfalt-
vágót, fúrót, vésõt és még
sok mindent. Érd.: Marton
Gépkölcsönzõ Tapolca, Jó-
zsef A. u. 12. T.: 06-87/321-
341, 06-30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivi-
telben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyha-
pultok, kerítés fedkövek ké-
szítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakem-
bertől. Szilasi Sándor kőfa-
ragó; Tapolca, Honvéd u.
3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompreszszor 5L, akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszí-
vók, AS (Stihl) 3 kerekű ön-
járó magasfű nyíró, billenő-
vályús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln profi CO
hegesztők 150 A, MOM mű-
szerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220
V, Gardena elektromos ka-
pálógép, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal
220V-os, benzinmotoros ste-
rimó, Wacker-Honda döngö-
lőbékák 50-100 kg-os, kom-
binált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalu-
gép 200 mmes, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók, kardánhajtá-
sú szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép,
kemping kerékpárok, új pro-
fi elektromos robogó eladó.
Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom!
Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzin-
motoros kerékpár, Atlas-Cop-
co (Cobra) benzinmotoros
kétkezes vésőkalapács, ELU
kézi téglavágó fűrész 45 cm-
es 220 V-os, Makita, akkus
ütvecsavarozó, hordozható
ipari ventilátor 220 V, benzin
és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LEig, Honda lap-
vibrátor, ágdarálókomposz-
táló gép, benzinmotoros to-
logatós és önjárós profi fű-
nyírók, akkus sövényvágók,
akkus fűnyírók, elektromos és
benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V,
benzinmotoros kézi fúrógép,
menetorsós kuglihasító gép
6T 220 V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gér-
vágók 210-305 mm átmérő,
elektromos csónakmotor, 5,5
mm-es légpuska új, CO pat-
ronos légpuska 4,5-5,5 mm-
es, oxigénpalackok, új
McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50
cm3-es újszerű, kerti ösz-
szecsukható ruhaszárító el-
adó. T.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok,
stáflik, szegélylécek, ajtók,
ablakok, folyamatosan kap-
hatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok,
lépcsőlapok gyártását. Ta-
polca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-
20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/9276-060, 
asztalosfatelep.hu_____________________________

Házi füstült áru, sonka, sza-
lonna kapható. Németh Jó-
zsef Kisapáti Kossuth u.
78/1 Tel.: 06-20/437-5911

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
NON-STOP. Duguláselhárí-
tás, kamerás állapotfelmé-
rés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres be-
mérése. Vezetékek nyom-
vonalazása. Tel.: 06-20/925-
2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Energetikai tanúsítást vál-
lalok gyors határidővel, ked-
vező áron Tapolcán és kör-
nyékén. 06-30/956-7005_____________________________

Ács-állványozással kap-
csolatos munkát vállalunk,
új-régi tetőszerkezetek, kiü-
lők, garázsok, előtetők, fél-
tetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-
1461_____________________________
Festés–mázolás–hőszige-
telés–tapétázás, gipszkar-
tonozás, helyszíni felmérés,
árajánlat. Referenciák meg-
tekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta mun-
kavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

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

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

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatré-
szek, autóalkatrészek meg-
rendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-
7667_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás
utáni felületkezelése, kerítés,
térkő és házlábazat tisztítá-
sa magasnyomású mosóval
Tapolcán és környékén. Var-
ga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Szobafestés mázolás, ta-
pétázás, homlokzatfestés –
szigetelés, színezés, ál-
mennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkar-
ton válaszfal építése, lam-
bériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint ta-
karítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciá-
val! T.: 06-30/9692-032_____________________________

Kőműves és burkolómun-
kákat vállalunk! Ui.: cse-
répkályhák, kandallók épí-
tése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900

Aranyat veszek 8000 Ft/g
áron. Tel.: 06-30/824-9703_____________________________

Szalma kiskocka bálás el-
adó. Érd.: 06-30/227-7549 _____________________________

Házak, nyaralók takarítá-
sát és lomtalanítását válla-
lom. Tel.: 06-30/453-9303_____________________________

Őshonos előnevelt csirkék
megrendelhetők. Kenderma-
gos, sárga, fehér, fekete és fo-
golyszínűek, a fedett nyakú és
kopasz nyakú fajtákból. Érd.:
06-30/89-46-594_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcsés ágda-
rálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek,
mini gázoxigénhegesztő, JLO-
Solo - Oleo Mac-Echo háti
permetezők, Maruyama sla-
gos permetező, Stihl fűrész,
fűkasza, bozótirtó, lombszí-
vófúvó gépek, benzinmotoros
és elektromos sövényvágók,
Kärcher-Euroclean-Wap hi-
degés melegvizes profi ste-
rimók 220/380V, benzinmo-
toros és elektromos könynyű
hordozható vízszivatytyúk,
benzinés dízelmotoros agg-
regátorok, akkutöltők 6-12-24
V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép,
Stihl - Makita elektromos új-
szerű láncfűrészek, keringető
szivattyú fűtéshez, kéthen-
geres új kompreszszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klí-
ma eladó. Szállítás megold-
ható! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Költözés miatt sürgősen el-
adók az alábbi tárgyak: tölgy
tálalószekrény, kör alakú asz-
tal 4 székkel, tölgy szekrény-
sor 460cm, 5 részes, bőr
ülőgarnitúra 3-2-1 részes,
szövet-fa kanapé 3 részes 2
fotellel, előszobabútor 2 ré-
szes tükörrel, gardróbszek-
rény középen tükrös
180x240x60cm, rattan gar-
nitúra 3-as és 2 fotel és üve-
ges asztallal, tölgy kisasztal 3
részes, kerékpár Bergamont
márkájú, szőnyegek külön-
böző méretekben. Ár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni:
06-30/620-0890 (Diszel)_____________________________

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

5x6 m-es fém tetőszerkezet
lábakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati aj-
tóval 270.000 Ft-ért, vala-
mint medencegépészet (szi-
vattyú keverőszeleppel, szű-
rővel, csövekkel) 130.000
Ft-ért és MTD 25 LE-s fű-
nyírótraktor Kawasaki mo-
torral 550.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott Renault Twingo
1.2 94-es évjáratú bontott
alkatrészei eladók. Tel.: 06-
30/233-2521

Kőművest akár azonnali kez-
déssel, kiemelt bérezéssel
és további juttatásokkal fel-
veszek! Érd.: 06-30/455-9006

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr.
Pétervári Márta. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai be-
avatkozások, hasi ultrahan-
gok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734_____________________________

Kedves Szülők! A zalahalápi
„Kacagó” Napközi Otthonos
Óvoda és Főzőkonyha neve-
lőtestülete szeretettel várja
azoknak a nem körzetébe
tartozó gyermekek szüleinek
jelentkezését is, akik olyan
óvodába szeretnék íratni
gyermeküket, ahol családias,
szeretetteljes, befogadó lég-
kör nyújt gyermekük szá-
mára tartalmas, játékosan
fejlesztő mindennapokat. Al-
ternatív programokat is kí-
nálunk: kirándulások, báb-
színházi és zenés előadások,
ovi jóga, judo, sakk és nép-
tánc szervezésével tesszük
még színesebbé óvodása-
ink életét. A „Kacagó” Óvo-
da nevelőtestülete

PÁLOSI AUTÓS-MOTO-
ROSISKOLA. Jelentkezni,
beiratkozni az otthon vé-
gezhető online tanfolya-
mokra telefonon (06-
30/3136-427), emailen 
(janos.palosi@gmail.com)
lehet. Tapolca, Glázer S. u.
5. Állami tamogatás B.
kat.: 25.000 Ft. Nytsz.: 19-
0073-05 (VSM.E. 60 %,
VSM.GY. 44%, AKO: -, 
AKK: 227.100 Ft) www. 
palosiautos-motorosiskola.hu

Balaton parton élő 65 éves
vállalkozó keresi 50-55 év kö-
zötti nem dohányzó, dekora-
tív hölgy társát tartós kap-
csolatra. Közös szimpátia
esetén hozzám költözéssel. 
E-mail: balassa.janos54@
gmail.com
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Tapolcai építőipari cég éves állásra

munkatársakat keres Tapolcáról vagy környékéről.
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

Amit kínálunk: folyamatos munkaviszony,
versenyképes, biztos havi fizetés.

KŐMŰVES,
SEGÉDMUNKÁS, ÁCS és

ÁCS SEGÉDMUNKÁS

Jelentkezni: 06-30/620-5049-es
telefonszámon lehet.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

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

Eladó Tapolca északi részén
iker családi ház fele (esetleg
összeköltözőknek az egész:
2x120m2, 2x378 m2 tel-
ken). Vállalkozásra alkalmas
40 m2 melléképülettel. Érd.:
06-30/650-2042_____________________________

Eladó Tapolca Sebronban
tehermentes 2377 m2-es
bekerített ingatlan kis épü-
lettel. Vezetékes víz, 3 fázi-
sú villany, zárt szennyvíz-
tartály. Érdeklődni 16 óra
után: 06-20/911-3328_____________________________

Tapolcán 2 szobás, cse-
répkályha és kandalló fűté-
ses családi ház eladó mel-
léképületekkel, akár szoba-
bútorokkal együtt is. Ugyan-
itt női, férfi készruhák, ka-
bátok. Tel.: 06-20/513-9904_____________________________

Diszel központjában alá-
pincézett családi ház eladó.
Érd.: 06-30/365-5597_____________________________

Eladná ingatlanát? A ki-
alakult helyzetben is a le-
hető leggyorsabban fel-
vesszük a kapcsolatot Ön-
nel, és teljesen ingyenes
szakmai tanácsadás után
a legjobb értékesítési
konstrukciót ajánljuk. Hív-
jon, keressen! Amennyi-
ben igényli, szívesen visz-
sza is hívjuk! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált in-
gatlant és minden továbbit
akár 3 hónap után, az Ön igé-
nyei szerint  folytatunk és bo-
nyolítunk le! Hévíz határ-
ában - csendes, nyugodt
helyen - 2 percre a fürdőtől
új építésű, 60 m2-es, 2 szo-
ba + nappalis, teraszos,
összkomfortos, földszintes,
250 m2 kertkapcsolattal ren-
delkező, kulcsrakész, önálló
helyrajzi számmal rendelke-
ző lakás-apartmanok, par-
kosított, zárt és őrzött lakó-
parki környezetben, saját
parkolóval eladók. Ár: 21
mFt. Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Családi házakat és nyara-
lókat keresünk Tapolcán
és tágabb körzetében, Ba-
latonfüredtől Hévízig, va-
lamint Budapesten. Ingat-
lanok vétele, eladása tel-
jes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn be-
lül. A kialakult helyzetben
is számíthat ránk! Hívjon,
keressen! Amennyiben
igényli, szívesen vissza is
hívjuk! Tel.: +36-70/376-
7820

APRÓHIRDETÉSEK:
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Vállalunk! Bontás, kőmű-
ves munkák, teljes házfel-
újítás! Szőlőmunkák, fűka-
szálás, fűnyírás és bozótir-
tás! Családi ház, nyaraló
kerti munkáit is vállaljuk.
Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Műkő, márvány, gránit sír-
emlékek, keretek, fedések,
vázák, mécses tartók, fel-
újítások betűvésés. Szabó
István kőfaragó mester Ta-
polca, Bacsó B. u. 25. Tel.:
06-87/321-620_____________________________

Tóth Zoltán víz központi fű-
tési munkákat vállalok pl.:
csőtörések, csap cserék,
wc javítás és csere valamint
kisebb munkákat. Tel.: 06-
30/306-8778_____________________________

Palánta és Muskátli vásár
Termelőtől. Muskátli: álló
és futó. Palánta: paprika,
paradicsom, uborka stb.
Házhoz szállítás lehetsé-
ges. Ancsa Kamra Vállus
06-30/193-3631 _____________________________

Favágás, gallyazás, dara-
bolás, visszavágás, ágda-
rálás. Sövényvágás, tuják
formázása. Fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás. Faaprí-
ték, darálék kapható kerti
használatra. Számlaképes
munka. Kiss Bence 06-
70/330-4272_____________________________

Lábápolást, esztétikai és
gyógypedikűrt vállalok Ta-
polcán, Keszthelyen és
vonzáskörzetünkben. Hí-
vásra házhoz megyek. Tel.:
06-30/467-4279_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁST,
parkettázást, szõnyegezést,
padlószőnyegezést, hajó-
padlózást, lambériázást, li-
nóleum fektetést vállalok
Tapolcán és környékén. T.:
06-30/972-1622 Bors Ta-
más_____________________________
EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, festés, molinó,
villanyszerelés, csatorna-
tisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka
20 méter magasságig. SZA-
BÓ ADRIÁN, TAPOLCA 06-
20/563-6767

Komposzttal kevert, kiváló
minőségű, magas tápérté-
kű, rostál TERMŐFÖLD el-
adó a Bicsérdi-telepen Ta-
polcán. Tel.: 06-30/93-94-
200_____________________________
Hagyományos eljárással
készülő húsvéti sonkák szé-
les választékával várjuk régi
és új vevőinket! A kisbolt
Káptalantóti mellett van,
ahol más kistermelői minő-
ségű termékek is kaphatók.
facebook/kingakamraja. Tel.:
06-70/388-8314_____________________________

Lesenceistvándon 1 éves
tojótyúkok 600 Ft/db áron el-
adók. Tel.: 06-30/500-9376

VEGYES oöl

A Tapolcai Hírözön ter-
jesztésére Monostorapá-
tiba, Szigligetre, Talián-
dörögdre, Nyirádra helyi
újságkihordót keresünk a
kijárási korlátozás utáni
időszakra. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsá-
nyi u. 1. Tel.: 06-87/414-
644, 06-20/980-8059_____________________________

Festésben, szigetelésben
jártas kollégát keresünk.
Bejelentett éves állás. Ta-
polca környékiek előnyben.
T.: 06-30/256-1677_____________________________

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

Junggebliebener Rentner
mit Führerschein klasse „B”
sucht Nebenjob. Tel.: 06-
30/453-5726_____________________________

Münchenben idős hölgy
ápolónőt keres lakhatási le-
hetőséggel (dohányzó). Tel.:
06-30/2912-409_____________________________

Tapolcai Fórum sörözőbe
éves állásra pultost kere-
sünk. Érd.: 06-30/644-0756_____________________________

Szakácsot keresünk éves
állásra a Fórum Pizzériába.
Érd.: 06-30/644-0756_____________________________

Munkájára igényes, ta-
pasztalt szakácsot, főző-
asszonyt, konyhai kisegí-
tőt, takarítónőt, karbantartót
felveszünk balatoni gyer-
meküdülőbe. Mobil: +36-
20/943-0643_____________________________

Gondnokot keres a vo-
nyarcvashegyi Villa Plat-
tensee panzió. Egész éves
állás. Tel.:06-30/960-9489_____________________________

Közmű- és útépítésben jár-
tas segédmunkásokat fel-
veszünk 1100 Ft kezdő óra-
bértől. Tel.: 06-70/701-5520_____________________________

Kőművest és segédmun-
kást fiatalos csapatba éves
munkahelyre keresünk. Tel.:
06-30/744-6902_____________________________

Régi lakóépület felújítására
vállalkozót keresek. 06-
20/777-9031_____________________________

9 hektáros szőlőbe kere-
sünk megbízható, munká-
jára igényes, tapasztalattal
rendelkező traktoros mun-
katársat. Érdeklődni: 06-
30/9423-174-es telefon-
számon lehet. 

Egy 5 szobás lakás és kétszer
2 szobás lakás április 1–től ki-
adó nem albérletben mun-
kásoknak Badacsonytoma-
jon. Tel.: 06-30/562-1008,
06-87/472-137_____________________________

Tapolcán 50m2-es füst- és
kisállatmentes albérlet kia-
dó. Tel.: 06-30/2324-250

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

Kőműves vállalja: családi
házak, nyaralók külső-belső
átalakítását, teljeskörű ügy-
intézéssel, generálkivitel-
ben. Tel.: 06-70/391-8147_____________________________

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

Darázs-, rovar- és rágcsá-
lóirtás, nádtető lángmente-
sítése, favédelem. T.: 06-
30/2270-717_____________________________

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

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

_____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, búto-
rok gyártása, beszerelése,
asztalosmunkák elvégzése.
T.: 06-30/387-8281_____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet ké-
szítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes
fák kivágása. T.: 06-70/600-
7729_____________________________
Homokfúvás, felnik elekt-
rosztatikus porfestése, ga-
ranciával! Háromi Zsolt, 06-
30/617-8008 Lesenceist-
vánd_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém,
fa tégla, kő, műkő felületek
pl.: járművek, pótkocsik, al-
vázak, kerítések, falak, pin-
cék, sírkövek, nyílászárók,
parasztfödémek stb. tisztí-
tása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu

SZOLGÁLTATÁS

Bor házhozszállítás! Balaton-
felvidéki eredetvédett fe-
hér- és vörösbor 500-600
Ft/liter Tapolca 20km-es kör-
zetében. Lesencetomaj
Te l . : 0 6 - 3 0 / 4 1 4 1 - 3 2 6
wwww.aklan-pince.hu_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép, asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez
elázott falakhoz 220V, hóma-
rók, benzinmotoros önjáró
lombszívó 75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros új,
elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfű-
részlánc élező, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú új-
szerű, benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők,
Makita akkus gérvágó 24V-
os, Wacker benzinmotoros
aszfaltbetonvágó (vizes), di-
esel hőlégbefúvó 15-25 KW,
szegés kapocsbelövő 5-15
cm levegős, szárított paprika
daráló, kézi parkettázó fű-
rész 220V-os új, karos kisflex
satuval, csúszósines szalag-
parkettázó fűrész 220V, fa-
eszterga 1000 mm, 2 késes
vágópult fűnyírótraktorhoz,
maszszázsmatrac, Yamaha
Mint újszerű robogó eladó.
Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018

_____________________________

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű tölgy-
fa-melléktermék tűzifa kony-
hakészen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig.
Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

Kiváló minőségű cser, akác
tűzifa eladó 30.000 Ft
(1x1x1,7), 20.000 Ft (1x1x1).
Válassza a korrektséget! Tel.:
06-30/604-2395_____________________________

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

Révfülöpi Tóth Élelmiszerbe
csemegepultos gyakorlat-
tal rendelkező élelmiszer bol-
ti eladót felveszünk. Tel.:
06-30/946-0344, 06-30/
300-2309

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, met-
széstől – szüretig minden,
ami szőlő, szőlőkivágás, te-
lepítés. Valamint permete-
zést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt te-
rületek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását, zöld-
hulladék elszállítást, sitt hor-
dást és sziklakertek építését.
Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Fuvarozás, belföldi és kül-
földi árufuvarozás. Építő-
anyag szállítás, költöztetés,
sitt lerakás, konyhakész és
méterfa szállítás. Lakások,
nyaralók, garázsok teljes-
körű lomtalanítása pincétől
a padlásig. Minden, ami fu-
var. Uitt: kőművesmunkák,
bontás, teljeskörű házfelújí-
tás, betonozás, kerítések
építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbíz-
ható munka, számlaképe-
sen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Műanyag nyílászárók cse-
réje, redőnyök, reluxák, kü-
lönféle bel- és kültéri ár-
nyékolók beépítése, javítá-
sa, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Épületgépészet, víz-gáz-
fűtés-duguláselhárítás, javí-
tás-karbantartás-új rendsze-
rek kiépítése. Balogh Zsolt.
Email: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-
027_____________________________
Takarítás! Cégünk vállalja
lakóházak, épületek, irodák,
rendelők, áruházak, iskolák,
óvodák, nyaralók és panziók
takarítását, karbantartását.
Összeszokott csapat, tiszta,
korrekt munka számlaképe-
sen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-
régi tetők készítése, javítá-
sa, bádogozás. Tetőtér be-
építése, gipszkartonozás.
Kiülők készítése. T.: 06-
70/344-7787_____________________________

Ácsmunkát, tetőfedést,
cserepezést, lemeztető sze-
relést, kéményrakást, kő-
művesmunkát, bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/713-
0366, 06-30/713-0566_____________________________

Vállalok járólapozást, csem-
pézést, kisebb kőműves-
munkákat. Tel.: 06-30/273-
3261_____________________________
Pincék, gazdasági épüle-
tek építése, felújítása, támf-
alak, kerítések, kocsi beállók,
térburkolatok építését vál-
lalja építőipari Kft. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Veszélyes fák kivágását,
elszáradt fák kivágását vál-
lalom alpintechnikával to-
vábbá bozótirtást, zöldmun-
kákat vállalok. Tel.: 06-
30/786-4298 

Tapolcán 2 szoba +nappa-
lis, teljesen felújított csalá-
di ház nagy kerttel, mellék-
épülettel, gyümölcsfákkal
eladó. Érd.: 06-20/513-9904 _____________________________

Foglalja le most a kínált in-
gatlant és minden továbbit
akár 3 hónap után, az Ön
igényei szerint folytatunk
és bonyolítunk le! Nemes-
vitán 2.118 m2, művelési
ágból kivont zártkerti terület
beépítési lehetőséggel el-
adó! Minden közmű (víz,
villany, gáz, csatorna) 5  m-
en belül! Kiváló, aszfaltos út-
ról történő megközelítés,
szép kilátás kis Balatoni pa-
norámával. Ár: 6,4 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820_____________________________

Készítse elő későbbi ingat-
lan eladását, vásárlását! Be-
fektető és üzleti, valamint
magán vásárló ügyfeleink
részére keresünk eladó in-
gatlanokat: lakásokat, családi
házakat, nyaralókat, pincéket
és területeket. Ingyenes szak-
mai tanácsadás, gyors ügy-
intézés. Hívjon, keressen!
Amennyiben igényli, szívesen
vissza is hívjuk! Tel.: +36-
70/376-7820_____________________________

Foglalja le most a kínált in-
gatlant és minden továbbit
akár 3 hónap után, az Ön
igényei szerint folytatunk
és bonyolítunk le! Gyulake-
sziben kiváló helyen 70 m2-
es, 2 szobás, jó állapotú,
összkomfortos 7 éve felújí-
tott családi ház, új tetővel,
770 m2-es összközműves
telken, kiváló helyen gazda-
sági épülettel eladó. 2 nagy
szoba, konyha,speiz, nap-
pali-étkező, fürdő-wc. Egye-
di gáz és vegyes tüzelésű (új
kazán) radiátoros fűtés egya-
ránt. Ár: 18,9 mFt. Tel.:
+36-70/376-7820

Tapolcán az Ady Endre ut-
cában 47 m2-es 2 szobás
részben felújított lakás eladó
06-70/428-2823_____________________________

Tapolcán 52 m2-es teljesen
felújított erkélyes, klímás
lakás + garázs eladó. Érd.:
06-20/225-3122, 06-
30/6765-907_____________________________

Eladó lakás Tapolcán a Sü-
megi úton! Teljesen felújított
37 m2-es téglaépítésű, föld-
szinti, déli fekvésű garzon-
lakás. Teljes berendezéssel
azonnal beköltözhető! Érd.:
06-70/387-9910_____________________________

Tapolcán a Dobó lakótele-
pen 55 m2-es, 2 szobás, tel-
jesen felújított, erkélyes, II.
emeleti lakás, földszinti 4
m2-es tárolóval, új beren-
dezéssel együtt eladó. Ár:
13,9 mFt. Tel.: +36-70/376-
7820

Tapolcán kiadó albérletet ke-
resek. Tel.: 06-30/613-1344

LAKÁS AC1Bdg
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Varrás! Meghízott – lefo-
gyott? Alakíttassa át ruháját,
bélés csere, cipzár csere,
függönyszegés, nadrág fel-
hajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL
benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás:
keddtől péntekig 9-16 óráig.
E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, la-
katosmunkák szakszerűen,
olcsón. Regisztrált szerelő,
villamos mérőhely kivitele-
zése. Tel.: 06-20/348-2726_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése,
beüzemelése, gázfogyasztás
optimalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, műsza-
ki biztonsági tanácsadás, gá-
zipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakos-
sági szerviz. Szijártó Jenő T.:
06-30/377-8269, 06-87/350-
904_____________________________

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész
kereskedés. Kerti gépek al-
katrészei, kiegészítõi. Mo-
torfûrész láncok, elektro-
mos gépek szénkeféi, lán-
célezés. Kölcsönözzön: lap-
vibrátort, döngölõt, aggre-
gátort, beton vibrot, földfú-
rót, bozótvágót, vizes kõ-
vágót, vésõgépet, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõrop-
pantót, gyeplazítót, aszfalt-
vágót, fúrót, vésõt és még
sok mindent. Érd.: Marton
Gépkölcsönzõ Tapolca, Jó-
zsef A. u. 12. T.: 06-87/321-
341, 06-30/756-8855_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivi-
telben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyha-
pultok, kerítés fedkövek ké-
szítését. Minőségi munka
megbízható, helyi szakem-
bertől. Szilasi Sándor kőfa-
ragó; Tapolca, Honvéd u.
3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompreszszor 5L, akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszí-
vók, AS (Stihl) 3 kerekű ön-
járó magasfű nyíró, billenő-
vályús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln profi CO
hegesztők 150 A, MOM mű-
szerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220
V, Gardena elektromos ka-
pálógép, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal
220V-os, benzinmotoros ste-
rimó, Wacker-Honda döngö-
lőbékák 50-100 kg-os, kom-
binált gyalugépek 205-260
mm-es új, egyengető gyalu-
gép 200 mmes, inverteres
hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók, kardánhajtá-
sú szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép,
kemping kerékpárok, új pro-
fi elektromos robogó eladó.
Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom!
Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzin-
motoros kerékpár, Atlas-Cop-
co (Cobra) benzinmotoros
kétkezes vésőkalapács, ELU
kézi téglavágó fűrész 45 cm-
es 220 V-os, Makita, akkus
ütvecsavarozó, hordozható
ipari ventilátor 220 V, benzin
és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LEig, Honda lap-
vibrátor, ágdarálókomposz-
táló gép, benzinmotoros to-
logatós és önjárós profi fű-
nyírók, akkus sövényvágók,
akkus fűnyírók, elektromos és
benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V,
benzinmotoros kézi fúrógép,
menetorsós kuglihasító gép
6T 220 V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gér-
vágók 210-305 mm átmérő,
elektromos csónakmotor, 5,5
mm-es légpuska új, CO pat-
ronos légpuska 4,5-5,5 mm-
es, oxigénpalackok, új
McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50
cm3-es újszerű, kerti ösz-
szecsukható ruhaszárító el-
adó. T.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Asztalos Fatelep Tapolca.
Műszárított faanyagok, gya-
lult deszkák, OSB lapok,
stáflik, szegélylécek, ajtók,
ablakok, folyamatosan kap-
hatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok,
lépcsőlapok gyártását. Ta-
polca, Gyulakeszi út 585/18
hrsz. Tel: 87/510-226, 06-
20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/9276-060, 
asztalosfatelep.hu_____________________________

Házi füstült áru, sonka, sza-
lonna kapható. Németh Jó-
zsef Kisapáti Kossuth u.
78/1 Tel.: 06-20/437-5911

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
NON-STOP. Duguláselhárí-
tás, kamerás állapotfelmé-
rés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres be-
mérése. Vezetékek nyom-
vonalazása. Tel.: 06-20/925-
2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

Energetikai tanúsítást vál-
lalok gyors határidővel, ked-
vező áron Tapolcán és kör-
nyékén. 06-30/956-7005_____________________________

Ács-állványozással kap-
csolatos munkát vállalunk,
új-régi tetőszerkezetek, kiü-
lők, garázsok, előtetők, fél-
tetők építését, javítását és
bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-
1461_____________________________
Festés–mázolás–hőszige-
telés–tapétázás, gipszkar-
tonozás, helyszíni felmérés,
árajánlat. Referenciák meg-
tekinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta mun-
kavégzés. 
www.haromfesto.atw.hu, 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

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

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

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, köl-
csönzés, robogó alkatré-
szek, autóalkatrészek meg-
rendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-
7667_____________________________
Sírkő tisztítása, tisztítás
utáni felületkezelése, kerítés,
térkő és házlábazat tisztítá-
sa magasnyomású mosóval
Tapolcán és környékén. Var-
ga Zoltán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Szobafestés mázolás, ta-
pétázás, homlokzatfestés –
szigetelés, színezés, ál-
mennyezetek készítése,
gipszkartonozás, gipszkar-
ton válaszfal építése, lam-
bériázás, parkettázás, PVC
fektetés. Igény szerint ta-
karítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciá-
val! T.: 06-30/9692-032_____________________________

Kőműves és burkolómun-
kákat vállalunk! Ui.: cse-
répkályhák, kandallók épí-
tése, átrakása. Tel.: 06-
30/240-3900

Aranyat veszek 8000 Ft/g
áron. Tel.: 06-30/824-9703_____________________________

Szalma kiskocka bálás el-
adó. Érd.: 06-30/227-7549 _____________________________

Házak, nyaralók takarítá-
sát és lomtalanítását válla-
lom. Tel.: 06-30/453-9303_____________________________

Őshonos előnevelt csirkék
megrendelhetők. Kenderma-
gos, sárga, fehér, fekete és fo-
golyszínűek, a fedett nyakú és
kopasz nyakú fajtákból. Érd.:
06-30/89-46-594_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcsés ágda-
rálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek,
mini gázoxigénhegesztő, JLO-
Solo - Oleo Mac-Echo háti
permetezők, Maruyama sla-
gos permetező, Stihl fűrész,
fűkasza, bozótirtó, lombszí-
vófúvó gépek, benzinmotoros
és elektromos sövényvágók,
Kärcher-Euroclean-Wap hi-
degés melegvizes profi ste-
rimók 220/380V, benzinmo-
toros és elektromos könynyű
hordozható vízszivatytyúk,
benzinés dízelmotoros agg-
regátorok, akkutöltők 6-12-24
V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép,
Stihl - Makita elektromos új-
szerű láncfűrészek, keringető
szivattyú fűtéshez, kéthen-
geres új kompreszszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klí-
ma eladó. Szállítás megold-
ható! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Költözés miatt sürgősen el-
adók az alábbi tárgyak: tölgy
tálalószekrény, kör alakú asz-
tal 4 székkel, tölgy szekrény-
sor 460cm, 5 részes, bőr
ülőgarnitúra 3-2-1 részes,
szövet-fa kanapé 3 részes 2
fotellel, előszobabútor 2 ré-
szes tükörrel, gardróbszek-
rény középen tükrös
180x240x60cm, rattan gar-
nitúra 3-as és 2 fotel és üve-
ges asztallal, tölgy kisasztal 3
részes, kerékpár Bergamont
márkájú, szőnyegek külön-
böző méretekben. Ár meg-
egyezés szerint. Érdeklődni:
06-30/620-0890 (Diszel)_____________________________

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

5x6 m-es fém tetőszerkezet
lábakkal, faanyaggal és egy
100x210-es vas bejárati aj-
tóval 270.000 Ft-ért, vala-
mint medencegépészet (szi-
vattyú keverőszeleppel, szű-
rővel, csövekkel) 130.000
Ft-ért és MTD 25 LE-s fű-
nyírótraktor Kawasaki mo-
torral 550.000 Ft-ért eladó.
Ugyanott Renault Twingo
1.2 94-es évjáratú bontott
alkatrészei eladók. Tel.: 06-
30/233-2521

Kőművest akár azonnali kez-
déssel, kiemelt bérezéssel
és további juttatásokkal fel-
veszek! Érd.: 06-30/455-9006

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr.
Pétervári Márta. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai be-
avatkozások, hasi ultrahan-
gok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734_____________________________

Kedves Szülők! A zalahalápi
„Kacagó” Napközi Otthonos
Óvoda és Főzőkonyha neve-
lőtestülete szeretettel várja
azoknak a nem körzetébe
tartozó gyermekek szüleinek
jelentkezését is, akik olyan
óvodába szeretnék íratni
gyermeküket, ahol családias,
szeretetteljes, befogadó lég-
kör nyújt gyermekük szá-
mára tartalmas, játékosan
fejlesztő mindennapokat. Al-
ternatív programokat is kí-
nálunk: kirándulások, báb-
színházi és zenés előadások,
ovi jóga, judo, sakk és nép-
tánc szervezésével tesszük
még színesebbé óvodása-
ink életét. A „Kacagó” Óvo-
da nevelőtestülete

PÁLOSI AUTÓS-MOTO-
ROSISKOLA. Jelentkezni,
beiratkozni az otthon vé-
gezhető online tanfolya-
mokra telefonon (06-
30/3136-427), emailen 
(janos.palosi@gmail.com)
lehet. Tapolca, Glázer S. u.
5. Állami tamogatás B.
kat.: 25.000 Ft. Nytsz.: 19-
0073-05 (VSM.E. 60 %,
VSM.GY. 44%, AKO: -, 
AKK: 227.100 Ft) www. 
palosiautos-motorosiskola.hu

Balaton parton élő 65 éves
vállalkozó keresi 50-55 év kö-
zötti nem dohányzó, dekora-
tív hölgy társát tartós kap-
csolatra. Közös szimpátia
esetén hozzám költözéssel. 
E-mail: balassa.janos54@
gmail.com

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS

Következő lapzárta:
2020. április 7.
(kedd) 15 óra

KÖZLEMÉNY



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./13.   2020. április 4.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres
kollégákat.VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

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

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799, +36-30/599-9867
számokon vagy e-mail-ben a fibrotermica@fibrotermica.hu címen

„Villanyszerelő” kulcsszóval.

H U N G A R Y K F T.

Megbecsülés Idősek Otthona

Jelentkezni:
Postacím: 8300 Tapolca, Arany J. u. 8.

E-mail: idosotthon@megbecsules.t-online.hu
Tel.: 06-70/222-6288

Elvárások:

Benyújtandó iratok:

Foglalkoztatás jellege:

Szakirányú végzettség
Büntetlen előélet
Önálló munkavégzés
Megbízhatóság, pontosság
Munkájára igényesség
Szakmai önéletrajz és iskolai
végzettség másolata
Teljes munkaidős éves állás

Szakács
munkatársat keres

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, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Landrea Trans Kft.www.versbeton.huwww.versbeton.hu

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

(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

Kedves Vásárlók!

CSAK 1 FŐ VÁSÁRLÓ

Köszönjük!

A fokozott vírus helyzetre való tekintettel
az eladótérben az eladón kívül egyszerre

tartózkodhat,
ezért kérjük kint várakozzanak!

Az üzletben és kint is kérjük tartsák meg
egymás között az 1 méter távolságot!

Az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel,
és minden óvintézkedést betartva cégünk

vállal továbbra is Tapolca és vonzáskörzetében,
az északi parton kerti/nyaralónál lévő

munkákat, ároktisztítást, zöldterület kezelést,
gallyazást, mezőgazdasági szolgáltatást,

kis- és nagyüzemű szőlőterületek egész éves
művelését (szőlőkivágást).

Telefonszám: 06-70/674-9728

Hétköznap: 9-15, Szombat: 8-12

Minden egészségügyi dolgozónak, rendőrnek,
patikusnak, időseknek, betegeknek,

otthon maradóknak,egyszóval !mindenkinek

LIPÓTI PÉKSÉG
HÁZHOZ VISSZÜK

A kialakult rendkívüli, nehéz helyzetben,
igyekszünk helytállni és segíteni,

ezért teljes területén élelmiszereinket
(A szállítás díjtalan!)

Tapolca
házhoz visszük.

Kenyér és pékáru,
nosztalgia kifli, péksütemények,

tejtermékek, füstölt áruk stb.

Rendelésfelvétel: hétfőtől – péntekig
8.00.-11.00. között.

Telefonszám:
Kiszállítás:

06 87/ 321 043
hétfő – szerda – péntek

Kérjük szépen, hogy fentieket
osszátok meg,  illetve szóljatok

azoknak, akiknek ez segítség lehet!

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y
2020. március 26.

A kialakult járványügyi helyzet miatt 2020. április 1-től a tapolcai
kirendeltségen (Tapolca, Deák Ferenc utca 12.), az ügyfélfogadás
határozatlan ideig szünetel.

Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hi-
vatal kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos
ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást. A
NAV általános tájékoztatórendszere, a NAV Infóvonal a 1819-es
telefonszámon hívható.

Ajárványhelyzetben a NAV igyekszik minimalizálni az ügyfeleire és
munkatársaira ható kockázatokat. A hivatal, az Operatív Törzs aján-
lásaival összhangban változtat ügyfélfogadási gyakorlatán és a vára-
kozókat ütemezetten fogadja. Ez azt jelenti, hogy az ügyféltérben
egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyfélszolgálati
ablak nyitva van.

Ha az ügyfelek mindenképpen szükségesnek érzik a személyes meg-
jelenést, a hivatal kéri, hogy foglaljanak .

Időpontfoglalás nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel
személyesen a NAV ügyfélszolgálatát!

Az ügyfelek személyes ügyintézését a veszprémi központi ügyfél-
szolgálat (Veszprém, Brusznyai Árpád utca 22-26. ) biztosítja.

Határozatlan idejű ügyfélfogadási szünet
a tapolcai kirendeltségen

időpontot

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság

TRIGGERPONT TERÁPIA

Tel.: 06-30/369-0002

Nyak, hát, derék, csípő, vállöv
fájdalmak kezelése

Az izomfájdalmak, izomerő csökkenés, mozgásbeszű-
külés, kisugárzó fájdalmak hátterében gyakran állnak
a harántcsíkolt izmokban meglapuló feszültségek, az
ún. Trigger pontok. A kezelést követően a páciensek
azonnali fájdalom enyhülésről, a mozgások javulásáról
számolnak be, amely a feszült, görcsös izomzat lazulá-
sának köszönhető.

A kezeltek maximális biztonsága érdekében a kezelőhelyiség
levegője TSS technológiával sterilizált, amely technológia

a levegőben lévő vírusok, baktériumok 99,99%-át elpusztítja.

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

TŰZIFA AKCIÓ
AZ UZSAI ERDÉSZETNÉL

2020. január 3-tól a készlet erejéig.

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

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

1 erdei köbméter = 1 X 1 X 1,7 m

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

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

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

Reklámfeliratok, dekorációk,
megállítótáblák készítése.

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1.

Kolibri Ételbár
TAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Várjuk hívását

a

számon.

06-30/238 8254,
06-87/434 727

Éttermünk továbbra is vállal házhoz szállítást ingyenesen Tapolcán!
A -ig leadott rendelését -ig kiszállítjuk.17:00 18:00

Az alábbi menük közül lehet választani:

Levesek:
• Tárkonyos raguleves

• Csontleves finommetélttel

• Sütőtökkrémleves

Főételek:
• Hortobágyi húsos palacsinta

• Natúr csirkemell tejszínes gombamártással

• Borjúpaprikás galuskával

• Rántott hal, rizs, tartár

• Rántott borda

• Rántott karfiol

• Rántott sajt

• Almás/Túrós palacsinta

Értesítjük kedves Vásárlóinkat, hogy
a tapolcai piac szünetelése alatt is

lehetőségük van termelői mézeinket
és méhészeti termékeinket háznál

megvásárolni (telefonos egyeztetés után).
ELÉRHETŐSÉGÜNK:
Nemesgulács, Dózsa u. 10.
Kovácsné Szűcs Ibolya
Tel.: 06-30/557-6057

Orbán József e.v.
Gyulakeszi, Kossuth u. 64. (Telephely volt TSZ major)

Tel.: 06-30/9394-084

Cser, tölgy, bükk, gyertyán hasított tűzifa

Házhoz szállított tűzifa 2 m-es

2.800 Ft/q (10 q ~ 1 m3)

23.000 Ft/m3
fuvarral együtt

(6 m3 138.000 Ft)�

Telefonon rendelhető, kiszállításkor fizetendő!

Újabb tűzifa áresés!

EUTR azonosító: AA 5829 880

Nyitvatartás: hétfõtõl-péntekig 8.00-15.00 óráig.

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

Az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel,
minden óvintézkedést betartva továbbra is

(egyedi kivitelben is) – nagy raktárkészlettel –
minõségi olasz, spanyol, francia, belga,

indiai és afrikai gránit anyagokból.

vállalom síremlékek készítését

A részletekrõl

érdeklõdjön Bemutatóudvaromban.

– csak telefonos egyeztetést követõen –

ABLAKPÁRKÁNY
AKCIÓ!

2 cm-es minõségi gránit

ablakpárkányok

már 27.000 Ft/m ártól

(többféle színben)

megrendelhetõk.

2

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

Füstölt hátsó parasztsonka
Füstölt paraszt lapocka
Füstölt kötözött comb
Füstölt kötözött lapocka
Füstölt darabolt combhús
Füstölt darabol Kőrishegyi sonka
Füstölt tarja
Füstölt darabolt cs.nélküli parasztsonka
Sült prágai sonka
Füstölt karaj
Füstölt hátsó csülök
Excelsior parasztsonka (8 hetes pácolással készült)

HÚSVÉTI SONKA VÁSÁR
2020. 03. 23 - 2020. 04. 12.

2.510 Ft/kg
2.390 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.690 Ft/kg
2.490 Ft/kg
2.720 Ft/kg
2.690 Ft/kg
2.720 Ft/kg
2.559 Ft/kg
2.690 Ft/kg
1.390 Ft/kg
2.790 Ft/kg

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

Termékeink hagyományos páccal készültek!

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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KIVÁLÓ MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁR6 6

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

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

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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap :
07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

CSAK 1 FŐ VÁSÁRLÓ

Köszönjük!

A fokozott vírus helyzetre való tekintettel
az eladótérben az eladón kívül egyszerre

tartózkodhat,
ezért kérjük kint várakozzanak!

Az üzletben és kint is kérjük tartsák meg
egymás között az 1 méter távolságot!

A kialakult
vírus helyzet miatt

leadás lehetséges.
csak  telefonon történő rendelés

rendelésfelvétel: 06-87/413-303

A rendelés és a kiszállítás a megszokott
módon történik!

10-22 óráig várjuk
megrendeléseiket!

KONYHAKÉSZ

Házhozszállítva,
ajándék gyújtóssal!

További részletek
telefonon:

06-30/929-6970

1m x 1m x 1m ömlesztve

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Érvényes: 2020. 03. 04-től visszavonásig.

EUTR azonosító: AA5811791

16.500 Ft
TŰZIFATŰZIFA

GARANTÁLT
MENNYISÉG
GARANTÁLT
MENNYISÉG

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

P

izzeria-Spaghetteria

Ristorante
1992

Kedves Vendégünk!
Az egészséged és a biztonságod kiemelten

fontos számunkra. Üzletünkben
a legmagasabb higiéniai előírások érvényesek.

Ez vonatkozik a megrendelt ételedre is.
Tehát továbbra is bátran rendelhetsz tőlünk.

A pizzát és más ételeket is odavisszük,
ahol Te vagy.

Akcióinkat, ajánlatainkat kövesd a Facebook oldalunkon!

Pizza expressz: 87/322-729�

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

Idén is akciós hirdetési lehetőségekkel

várjuk régi- és új ügyfeleinket!

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon.

kft.nyomda
ingyenes hetilap
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