
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!

A Budapesti
Erdőgazdaság Zrt.
Uzsai Erdészeti Igazgatósága
bér- és TB ügyintézői képesítéssel rendelkező

munkatársat keres.
Részletes önéletrajzokat

az uzsa@bp-erdo.hu e-mail címre várjuk.

BÉRSZÁMFEJTŐ
Ajándékozz helyit, ajándékozz badacsonyi bort

a Laposa Birtoktól!

NYITVA!
BORBOLT Badacsony központjában,

a HABLEÁNYBAN! BOROK raktáráron!

SZÉP KÁRTYÁT elfogadunk!
H-Sz: 10.00-16.00, Vasárnap: 10.00-14.00

Borok karácsonyra, akciós pakkok,
újborok, pezsgő válogatás.

Az NHSZ Csobánc Kft. teljes munkaidőben
történő munkavégzésre

munkatársat keres.

gépjárműszerelő

Jelentkezés  fényképes önéletrajz leadásával lehetséges
a Tapolca, Halápi u. 33. szám alatti székhelyen,
vagy e-mailben az info.csobanc@nhsz.hu címen.

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

• teher- és személygépkocsik javítása

• szakirányú szakmunkás, vagy érettségi bizonyítvány
• diagnosztikai rendszer ismerete
• egyéni és csapatmunkára való képesség

• versenyképes jövedelem
• kizárólag belföldi munkavégzés
• bejelentett és törvényes munkaviszony
• munkába járáshoz 15 Ft/km költségtérítés
• béren kívüli juttatás
• kulturált munkakörnyezet
• fejlődési lehetőségek
• kollegális közeg

- Tópart Bisztró -
ELVITEL ÉS KISZÁLLÍTÁS NAPONTA 11.00-21.00

Tel.: 06-87/414-186 - RENDELÉSFELVÉTEL 10.00-TÓL
BANKKÁRTYÁS ÉS SZÉPKÁRTYÁS FIZETÉS IS LEHETSÉGES!

LEVESEK

BISZTRÓ ÉTELEK

BURGER MENÜ

FŐÉTELEK

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEINK

DESSZERT

Tárkonyos raguleves 750,-
Gulyásleves 1 400,-

Kentucky menü 2 200,-
Mexikói csirkeszárny 2 200,-

Grillsajt burger (vega) 2 490,-
Chicken burger 2 490,-
BBQ burger 2 490,-
Bacon burger 2 490,-
Cheddar burger 2 490,-
Tüzes burger 2 490,-
Bisztró burger 2 690,-
Libamájas burger 3 290,-
Burger tépett libahússal 2 990,-

Bisztró tál két személyre

Kemencében sült libacomb 3 200,-
Batyus sertésborda 2 500,-
Cigánypecsenye 2 400,-
Rántott szelet 2 200,-
Rántott sajt 2 200,-
Káli pecsenye 2 400,-
Marhapörkölt galuskával 2 400,-
Fogasfilé parajos pennével 2 600,-
Ropogós pisztráng 2 600,-

Tócsni tejföllel, sajttal 950,-
Parajos penne parmezán forgáccsal 1 150,-

Joli néni somlói galuskája 850,-

Ketchup, majonéz, mustár 1 adag    100,-
Coca cola termékek 0,5l pet    400,-

(fűszeres csirkeszárnyak, bundázott sajtfalatkák, fűszeres karikaburgonya, coleslaw)

(tépett libahús, grillezett libamáj szelet, lilahagymalekvár, koktél szósz, csemege uborka)

(fűszeres burgonyával és amerikai káposztasalátával)

(Lesencei grill. házi sajt, zöldségek, koktél szósz)

(cornflakes csirkemell, zöldségek, koktél szósz, BBQ szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, zöldségek, BBQ szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, bacon, zöldségek, koktél szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, cheddar sajt, zöldségek, koktél szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, zöldségek, jalapeno, koktél szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, bacon, cheddar, jalapeno, zöldségek, koktél szósz, BBQ szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, grill. libamáj szelet, zöldségek, koktél szósz, BBQ szósz)

(batyus rántott borda, fűszeres csirkeszárnyak,

rántott csirkemell, köményes sertéssült, fűszeres karikaburgonya, jázmin rizs, vargányamártás)

(vöröskáposztás szilva chutney-val, házi rösztivel)

(baconnel és hagymával töltve és hasábburgonyával)

(sous-vide tarjából és petrezselymes burgonyával)

(hasábburgonyával és friss salátával)

(hasábburgonyával és tartármártással)

(sertéskaraj pirított gombával, tejföllel és sajttal, tócsni között tálalva)

(petrezselymes parázsburgonyával, grillezett paprikával)

Burgereink fűszeres karikaburgonyával és amerikai káposztasalátával érkeznek!

5 000,-

Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t! Féladag étel rendelésénél a teljes ár 70%-át számítjuk fel!

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

, 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./45.   2020. november 21.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

2 és 3 műszakos munkarendben

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

Jelentkezz még ma!

06-88/400-453; 06-20/929-2430

Időpont egyeztetésre hívj minket,
vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

3 műszakos munkarendbe
Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Élelmiszer csomagolókat
Targoncavezetőket

keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 195-225.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (du. 20%, éj 40-50%), Étkezési támogatás,

Cafeteria, Teljesítmény prémium, 13. havi bér,
Gyermekek iskolakezdési támogatása

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

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

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

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
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398 Ft/l

458 Ft/l

229
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

249
Ft/db

309
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

07.00 - 18.00

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

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

NOVEMBERI
AKCIÓ! -25%

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

OXYGENEO ÉS BEETOX
HÁMLASZTÁS
OXIGENIZÁLÁS
HIDRATÁCIÓ
KOLLAGÉN TERMELÉS
BEETOX AGE REVERSE

DECEMBER 20-IG MINDEN GÉPI KEZELÉSÜNK
40% KEDVEZMÉNNYEL VEHETŐ IGÉNYBE!

Új!
Az orvos-esztétikában a

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

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

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

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

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

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

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 11. 19 - 2020. 12. 02.

Sertés csontnélküli karaj

Sertés combhús

Sertésoldalas

Pápai juhbeles virsli

Pápai Zala felvágott

Pápai lecsókolbász

Pápai nyári turista

Pápai füstölt főtt tarja

Pápai füstölt főtt császárszalonna

1.250 Ft/kg

1.190 Ft/kg

1.250 Ft/kg

2.020 Ft/kg

1.290 Ft/kg

1.090 Ft/kg

2.199 Ft/kg

1.990 Ft/kg

1.990 Ft/kg

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk
november 23-tól november 29-ig:

Elvitelre és kiszállításra is
a hét minden napján!

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ,

ételrendelését házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254.
Áraink változatlanok, étlapunkat a Kolibri ételbár

Facebook oldalán találják.

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:
Szombat:

Vasárnap:

tojásleves, bácskai rizseshús

zöldségleves, székelykáposzta

gombaleves, csirkepaprikás galuskával

babgulyás, máglyarakás

paradicsomleves, rántott borda rizzsel

csontleves, tejszínes-gombás csirke tésztával

csontleves, rántott csirke rizzsel

Kölcsönzést-közvetítést eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉG!
INGYENES BUSZJÁRATOK TAPOLCÁRÓL!

ELEKTROMOS ÖSSZESZERELŐ

SZENZOR-ÖSSZESZERELŐ
Kereset: nettó 170.000 Ft-tól

Teljesítménybónusz+negyedéves bónusz
AKÁR SAJÁT ÁLLOMÁNYBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

+36 20 282 35 70
A megadott árak két szórt űrméterre (1 tömör m  = 1,4 rakott űrméter (1*1*1,4 m) = 2 szórt űrméter)

vonatkoznak és nem tar talmazzák a kiszállítás díját.

3

TŰZIFA AKCIÓ
A ZÖLD RÁSKÓ KFT-NÉL!

Érvényes: 2020.09.01-től a készlet erejéig!

EUTR azonosító: AA-6229661

SZÁRAZ, DARABOLT,
KEMÉNY LOMBOS TŰZIFA

További információ és rendelés:
Zöld Ráskó Kft. – 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

Telefon: 06-87/411-954, 06-30/975-98-97

BÜKK-CSER-TÖLGY 25 és 33 cm: 30.000 Ft/m3

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

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

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 19.00
14.00 - 19.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

199
Ft/db

398 Ft/l

458 Ft/l

229
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

618 Ft/l

0,5 l

309
Ft/db

755 Ft/l

0,33 l

249
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

TAKARMÁNYT A KEVERŐBŐL!

MODERN TECHNOLÓGIA, GYÁRTÓI ÁRAK!

Taliándörögdi üzemünkben saját termesztésű,
GMO mentes alapanyagokból készítve ajánljuk:

- Baromfi (árutojó)
- Sertés (hízó, süldő, malac)
- Szarvasmarha (borjú, növendék, hízó- és tenyészbika,

tejelő- és hústehén)
- Juh (bárány, anya)
- Ló (sport- és munkaló, kanca, csikó) takarmányainkat.

E-mail: dorogdimezo_kft@t-online.hu

Telefon: +36-20/450-7118

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

www.kolcseynyomda.hu

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.
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Reklám-

dekorációk

ké
s
zíté

s
e

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tehergépkocsi
vezetőt

felveszünk!

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Hétfőtől szombatig:

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

kft.nyomda

www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Lepje meg szeretteit egyedi

2021-es
asztali- és

falinaptárral!
Tapolca, Batsányi u. 1.
87/414-644; 06-20/980-8059

Tel.: 06-30/959-8531

Ipari és háztartási hűtőgép,

klímaberendezések telepítése,

forgalmazása.

Minden esetben
kérjen egyedi árat!

szervizpartner
Hivatalos

Bakos Gábor

www.klimagree.hu

NYOMTATÁS
ÓRIÁS MÉRETBEN

NYOMTATÁS
ÓRIÁS MÉRETBEN

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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KÜLTÉRI MŰANYAG

ÖNTAPADÓ

POSZTER

Ó

TÁBLANYOMTATÁS

MOLINÓ

RIÁSPLAKÁT
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KÜLTÉRI MŰANYAG

ÖNTAPADÓ

POSZTER

Ó

TÁBLANYOMTATÁS

MOLINÓ

RIÁSPLAKÁT

�

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



HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

2021-es
kártyanaptárak

még rendelhetők

AKCIÓS áron!

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1. • 87/414-644; 06-20/980-8059
www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Bővebb információ:

Szakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

kft.nyomda

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059 • knyomda@kolcseynyomda.hu

Tapolca, Batsányi u. 1.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitva tar-
tás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 24
éves gyakorlattal ingatlanok
közvetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő
Tapolcán 1. emeleti, felújított
nagyon kis fűtésrezsijű, pa-
norámás társasházi lakás el-
adó. Ir.ár: 13,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Monostorapátin nappali+2
szobás, fürdőszobás, jó álla-
potú családi ház garázzsal,
melléképületekkel, kerttel el-
adó. Ir.ár: 9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
A Szent György-hegyen pa-
norámás, 1 szobás, konyhás
hétvégi ház pincével eladó.
Ir.ár: 7,5 mFt Tel.: 06-20915-
6635
Tapolca központjában fel-
újított, 2 fél szobás, föld-
szinti, önálló gázkazános fű-
tésű társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 11,9 Ft Tel.: 06-20/915-
6635
A Hajagos-hegyen (Csobánc-
hegy mellett) panorámás,
igényes kivitelezésű amerikai
konyha, hálószoba, fürdő-
szoba helyiségekből álló hét-
végi ház kemencével, pincé-
vel, 2645 m2 telekterülettel
eladó. Ir.ár: 18 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolcán kis telekterületű,
szoba, konyha, fürdőszoba-
wc helyiségekből álló sor-
házi lakás eladó. Ir.ár: 5,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30
év tapasztalatával, széles
vevőkörrel a lehető legjobb
vevőt találja meg ingatla-
nára, 3% közv.díjért. www. 
badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Ben-
da Ferencné_____________________________

Keresek családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet,
raktár (eladót, vagy kiadót),
építési telket, zártkertet, kül-
területet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügyfeleim részé-
re Sümeg és Tapolca kör-
nyékén, valamint Balaton-
felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek völgyében,
Keszthely-Tihany között. Kö-
szönettel, Bódis Péter Tel.: 
06-70/904-6110, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél)_____________________________

Sorházat vásárolnék reális
áron Tapolcán. Tel.: 06-
30/446-0150

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

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_____________________________

Fűkasza BRK-3, 3 késes,
150 cm-es, traktorhoz eladó
220.000 Ft-ért. Ugyanitt: mű-
anyag csónak 360x140-es
eladó 145.000 Ft-ért. Tel.:
06-30/233-2521_____________________________

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

Könyvgyűjtő tanár 1945 előt-
ti könyveket, fotókat, képes-
lapokat, emléktárgyakat vá-
sárol. T.: 06-20/218-1701_____________________________

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

Eladó 1 db 280 l-es vörös-
boros tölgyfa hordó. Ir.ár:
8.000 Ft Érd.: 06-70/2120-
375_____________________________

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

Búza zsákolva eladó. 6.000
Ft/q Tel.: 06-30/440-0764_____________________________

5 részes világos szobai szek-
rénysor térítésmentesen el-
vihető. Eladó egyszer használt
hasizom erősítő gép. Tel.:
06-30/292-5151_____________________________

Kézzel morzsolt kukorica el-
adó. Érd.: 06-30/927-9469_____________________________

Alma és étkezési burgonya
eladó Tapolcán a Halápi út 25-
ben. Tel.: 06-20/9180-148_____________________________

Műanyag ablakpárkányok,
hőszigeteléshez alu profi-
lok, betonozáshoz tű vibrátor
pócafarkú téglavágó gép,
ill. vörös valamint fehér fa-
lazó kő nagyobb mennyi-
ségben eladó. Érd.: 06-
20/9153-081

VEGYES oöl

Készpénzes azonnali fize-
téssel keresek Badacsony
20 km-es körzetében eladó
ingatlant. Nyaralót, préshá-
zat, pincét, erdőt, panziót.
Tel.: 06-20/959-6293 Török
Tamás_____________________________

Tapolcán a Barackos lakó-
parkban építési telket vásá-
rolnék 1000 m2-ig. Tel.: 06-
30/855-6596_____________________________

Keresek Csobánc hegyen,
Tóti hegyen, Haláp hegyen
saját részre pince, présházat.
Lehet akár romos, elvadult te-
rülettel is. Tel.: 06-70/4545-
176_____________________________

Eladná ingatlanát? Hívjon!
Akár azonnali készpénzfi-
zetés!  Meglévő és folya-
matosan bővülő vevőkörrel
rendelkező irodánk a leg-
gyorsabban eladja. 24 órán
belül felvesszük a kapcso-
latot Önnel. Tel: +36 70 376
7820_____________________________

Tapolcán a keleti városrész-
ben 97,5 m2-es, földszintes,
téglaépítésű családi ház a
hozzá tartozó 200 m2-es te-
lekkel, közös és önálló telek-
résszel eladó. Az összesen
630 m2-es telek hátsó ré-
szében további 1 db, önálló
családi ház található. 3 szoba,
konyha, kamra, fürdő, wc és
további 60 m2 tetőtér beépí-
tés lehetőség, pince. Az in-
gatlan belülről felújított: új
műanyag nyílászárók, új ra-
diátorok, új falban futó fű-
téscsövek, új villanyvezeté-
kek. Ár: 22,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Keszthelyen a Festetics-
kastély közelében, családi
házas utcában 160 m2-es
felújított, szigetelt, kiváló
állapotú 3 szoba + 55 m2-
es nappalis-konyhás csalá-
di ház, további 88 m2-es ön-
álló épülettel, garázzsal, 604
m2 telekkel eladó. https://in-
gatlan.com/31874795 Ár:
49,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________

Diszelben  100 m2-es, na-
gyon jó állapotú 3 szobás,
téglaépítésű családi ház
1.150 m2 telken eladó 75 m2
tetőtér beépítési lehetősé-
gével, garázzsal, gazdasági
épületekkel valamint újon-
nan beszerelt gázfűtéses gé-
pészettel, új kondenzációs
kazánnal. Ár: 32,9 M FT Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Családi házakat és nyara-
lókat keresünk Tapolcán,
a tapolcai medencében, a
káli medence területén, a
Balaton felvidék területén,
a Balaton körül az északi
és a déli parton egyaránt,
valamint Budapesten. In-
gatlanok vétele, eladása
teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn be-
lül saját, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással. Hív-
jon, keressen! Tel: +36 70
376 7820         

Termő szőlőültetvényt vásá-
rolok a Szent György-hegy
északi oldalán saját részre,
diska dűlő, üreglyuk, mo-
gyorósi dűlő térségében. Tel.:
06-30/453-6334_____________________________

Kisapátiban 3.092 m2 bel-
területi telek eladó gyönyö-
rű, örök kilátással a környe-
ző hegyekre. Víz és csator-
na a telken, villany és gáz 
a közelben ( kb.100 m ). 
A telek több családi ház 
kialakítására is alkalmas,
megosztható, valamint akár
0-ás Kft-vel, céggel, egy
komplett 19 szobás panzió
tervével együtt is megvá-
sárolható. Kiváló befekte-
tés! Ár: 10,9 MFt Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Hévíz határában, 2 percre a
fürdőtől zárt, őrzött és gon-
dozott üdülőparkban mobilház
azonnali elhelyezésére alkal-
mas, közművekkel ellátott
150-200 m2-es önálló telkek
eladók. Ár: 5,5 M Ft 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, föld-
szintes, inverteres hűtés-
sel-fűtéssel felszerelt, 250
m2 kertkapcsolattal rendel-
kező, kulcsrakész, önálló
helyrajzi számmal rendelke-
ző igényesen kialakított la-
kás-apartmanok, parkosí-
tott, zárt  lakóparki környe-
zetben, saját parkolóval el-
adók.  Ár: 22 M Ft Tel: +36
70 376 7820  _____________________________

Balatonederics és Nemes-
vita határában 2118 m2-es
nagyon szép helyen elhe-
lyezkedő zártkerti telek el-
adó. Minden közmű 5 m-en
belül ( víz, csatorna, villany,
gáz ! )  Aszfaltos útról tör-
ténő, kiváló megközelíthe-
tőség. Művelési ágból ki-
vont, nem kell eladáskor 60
napra kifüggeszteni, vala-
mint a térképen szereplő, raj-
ta lévő épület visszaépíthe-
tő kb. 70 m2-es alapterü-
lettel. Ár: 6,4 M Ft Tel: +36
70 376 7820             _____________________________

Azonnali készpénz fizetés-
sel keresünk befektető és
üzleti, valamint magán vá-
sárló ügyfeleink részére el-
adó ingatlanokat: lakás-
okat, családi házakat, nya-
ralókat, pincéket és terü-
leteket. Tel: +36 70 376
7820    

Eladó Tapolcán a Kazinczy tér
1-ben felújított, 2 szobás, VI.
emeleti lakás. Ir.ár: 15,8 mFt
Tel.: 06-70/410-9538_____________________________

Eladó lakást keresek 49-58
m2 közöttit, maximum I. eme-
letig, lehetőleg távfűtésest
Tapolcán. Reptér és Y kizárva.
E-mail: ljsfdr@gmail.com

KIADÓ

LAKÁS AC1Bdg

Tapolcán, a Május 1. utcá-
ban, új építésű házban, 55
m2-es, 2 szobás földszinti,
bútorozott, erkélyes lakás,
hosszútávra kiadó. 105.000Ft
/hó + rezsi. Érdeklődni:
m.gy.torda@gmail.com,
vagy 06-20/929-0939_____________________________

Tapolca keleti részén 2 eme-
leti 1 szobás, jó állapotú na-
gyon alacsony fűtés költségű
lakás kiadó. Lakbér: 55
eFt+rezsi. 2 Havi kaució
szükséges. Tel.: 06-20/915-
6635_____________________________

Tapolcán a Billege u. 1-3.
szám alatti társasházban te-
tőtéri lakás hosszútávra kia-
dó. Érdeklődni a 06-30/316-
3260 telefonszámon lehet._____________________________

Tapolcán, a Május 1. utca
8/B szám alatt 25 m2-es, új
állapotú, tetőtéri, bútorozatlan
lakás megbízható, nem do-
hányzó, leinformálható bér-
lőnek (1 fő) liftes társasház-
ban minimum 1 évre kiadó.
Rezsi fogyasztás alapján kü-
lön fizetendő, háziállattal nem
költözhető. Érdeklődni mun-
kanapokon 9-16 óráig a 06-
30/815-26-07-es telefonszá-
mon lehet.

Tapolcán Kazinczy tér 17.
sz. alatti Y-aljában garázs el-
adó. Ár: 4,5 mFt Tel.: 06-
30/782-9879_____________________________

Garázs kiadó hosszútávra
Tapolcán a Halápi úti ga-
rázssoron. Egyedi mérős vil-
lanyórával, aknás, pincés
és galériás. Tel.: 06-30/447-
3292

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_____________________________

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvona-
lazása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  

SZOLGÁLTATÁS

GARÁZS

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_____________________________

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

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

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

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

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

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

_____________________________

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

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

Homokfúvás helyben! Fém,
fa tégla, kő, műkő felületek
pl.: járművek, pótkocsik, al-
vázak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakí-
tását. Sóstai László Érd.: 06-
30/901-5011_____________________________

Szobafestés, mázolás,
gipszkarton szerelés, kültéri
homlokzat felújítás, hõszige-
telést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. In-
gyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484_____________________________

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

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkarto-
nozás, gipszkarton válaszfal
építése, lambériázás, parket-
tázás, PVC fektetés. Igény
szerint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-
032_____________________________

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

Kőművesmunkák! Teljes
körű házfelújítás, burkolás,
betonozás, vakolás, keríté-
sek, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése,
bontás, sitt hordás. UI: fuva-
rozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Műkő, márvány, gránit sír-
emlékek, keretek, fedések,
vázák, mécses tartók, felújí-
tások, betűvésés. Szabó Ist-
ván kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó Béla u. 25. Tel.: 06-
87/321-620_____________________________

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.
Szájmaszk kapható! E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motor-
fûrész láncok, elektromos gé-
pek szénkeféi, láncélezés.
Kölcsönözzön: lapvibrátort,
döngölõt, aggregátort, beton
vibrot, földfúrót, bozótvágót,
vizes kõvágót, vésõgépet,
sövényvágót, betonkeverõt,
kõroppantót, gyeplazítót,
aszfaltvágót, fúrót, vésõt és
még sok mindent. Érd.:
Marton Gépkölcsönzõ Tapol-
ca, József A. u. 12. T.: 06-
87/321-341, 06-30/756-8855

Gázkészülékek szervize!
Gáztűzhelyek beüzemelése,
javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű be-
rendezések javítása, vil-
lanyés gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrend-
szerek karbantartása. Szán-
tói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, 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_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivitel-
ben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapul-
tok, kerítés fedkövek készí-
tését. Minőségi munka meg-
bízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó; Ta-
polca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése,
wc-wc tartály javítás, csa-
pok-csaptelepek cseréje, szá-
mítógépek, laptopok telepí-
tése, bővítése, tisztítása, gáz-
tűzhelyek átalakítása (föld-
gáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

_____________________________

Parasztházak, pincék, gaz-
dasági épületek korhű felújí-
tását vállalja építőipari Kft. au-
tentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt fö-
dém, tetőtér beépítés rátét-
gerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Cserépkályha, kandalló, ke-
mence tervezése, építése,
javítása. Bontással kályhát vi-
szek-veszek. Tel.: 06-30/644-
2665

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 
fuvar. Uitt: kőművesmun-
kák, bontás, teljeskörű 
házfelújítás, betonozás, ke-
rítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfű-
tes-duguláselhárítás, javítás-
karbantartás-új rendszerek
kiépítése. Balogh Zsolt. 
Email: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-
027_____________________________

Vállalom családi házak, nya-
ralók, szőlőterületek bár-
mely jellegű területek rend-
betételét és gondozását az
alábbi szolgáltatásokkal:
fűnyírás, fűkaszálás, sö-
vénynyírás, bozótirtás, tűzi-
fa kuglizás, hasogatás, ve-
szélyes fák kivágása. Ko-
vács Ferenc e.v. 06-30/252-
3264_____________________________

Kőműves munkákat belső
átalakítást, falazást, vako-
lást, betonozást, térköve-
zést, ill. járólapozást, csem-
pézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

Tapolcai telephellyel rendel-
kező cég fuvarozást vállal Ta-
polca és vonzáskörzetében
3,5 tonnás Fiat Ducato te-
herautóval. Érd.: 06-20/575-
3522_____________________________

Metszést, szőlőmunkát, te-
rület tisztítást, kaszálást,
egyéb jellegű munkákat, il-
letve bontást vállalunk. Tel.:
06-30/3064-839_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes
vagy részleges átalakítását,
felhajtását, szegését! A hét
minden napján rugalmas nyit-
va tartással! Tel.: 06-30/577-
4191_____________________________

Kardos Alpin. Veszélyes faki-
vágás, viharkár felszámolása,
veszélytelenítés, ledarabolás,
faápolás,  középmagas, magas
épületeken való munkavég-
zés alpintechnikával. Tel.: 
+36-30/251-6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, web:
kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Favágás (gallyazás, vissza-
vágás, darabolás, kivágás),
ágdarálás, sövényvágás, tu-
ják formázása, bozótirtás,
fűkaszálás, fűnyírás, zöld-
hulladék elszállítás. Szám-
laképes, megbízható mun-
ka. Kiss B. Tel.: 06-70/330-
4272_____________________________

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

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, falió-
rákat, hagyatékból maradt
tárgyakat. T.: 06-30/469-
1461 _____________________________

Költözés miatt kiárusítás:
könyvek, bútor, táskák, kerti
tó, gáz főzőlap, gyapjú taka-
rók, dig. képkeret eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 06-
30/791-1616_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompreszszor 5L, akkus pop-
szegecselő gép, ipari por-
szívók, AS (Stihl) 3 kerekű
önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek,
Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga,
Bosch – ELU (Dewalt) orr-
fűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, pre-
cíziós szalagfűrész új 220V
átmérő 250mm, termény-
daráló rostákkal 220V-os,
benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbé-
kák 50-100 kg-os, kombinált
gyalugépek 205-260 mm-
es új, egyengető gyalugép
200 mmes, inverteres he-
gesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók, kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógé-
pek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok,
új profi elektromos robogó
eladó. Hibás vagy haszná-
laton kívüli profi kisgépét
beszámítom! T.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzin-
motoros kerékpár, Atlas-
Copco (Cobra) benzinmoto-
ros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész 45
cm-es 220 V-os, Makita,
akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari ventilátor 220
V, benzin és dízel oldalkihaj-
tásos állómotorok 2-9 LE-ig,
Honda lapvibrátor, ágdará-
lókomposztáló gép, benzin-
motoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmoto-
ros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V, benzin-
motoros kézi fúrógép, me-
netorsós kuglihasító gép 6T
220 V, állítható csőmenet-
vágó, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, gérvágók
210-305 mm átmérő, elekt-
romos 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

Fahasító gépek álló és fek-
vő, dobkasza 60 cm-es ön-
járó, ipari fémvágó 350mm
öntvényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasí-
tó hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcsés
ágdarálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek,
mini gázoxigénhegesztő,
JLOSolo - Oleo Mac-Echo
háti permetezők, Maruya-
ma slagos permetező, Stihl
fűrész, fűkasza, bozótirtó,
lombszívófúvó gépek, ben-
zinmotoros és elektromos
sövényvágók, Kärcher-Eu-
roclean-Wap hidegés me-
legvizes profi sterimók
220/380V, benzinmotoros
és elektromos könynyű hor-
dozható vízszivatytyúk, ben-
zinés dízelmotoros aggre-
gátorok, akkutöltők 6-12-24
V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép,
Stihl - Makita elektromos új-
szerű láncfűrészek, keringe-
tő szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompreszszorok,
Gardena házi vízmű, mobil
klíma eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

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, hó-
marók, benzinmotoros önjá-
ró lombszívó 75 cm széles,
talajfúró 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

Automata mosógép abla-
kos és felültöltős, saválló-
fehér mikró, siemens por-
szívó kitűnő állapotban 
eladó. Tel.: 06-30/405-
4552_____________________________

Konyhabútorok (beépített
fehér MDF lapos) beépített
sütővel, főzőlappal, moso-
gató géppel, mosogatóval,
páraelszívóval, micróval 
eladó. Érd.: 06-20/9153-
081

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű
tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva el-
adó. Kis kályhától a kazán
méretig. Tel.: 06-30/520-
0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt
kapható, konyhakészen. Fe-
nyő széldeszka léces és szé-
les szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra
és- karóra megrendelést fel-
veszek. Tel.: 06-30/929-6970.
EUTR: AA5811791_____________________________

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

8 m3 tavalyi tűzifa házvétel-
ből visszamaradt olcsón eladó
Tapolca közelében. Tel.: 06-
20/5722-664_____________________________

Száraz, konyhakész tűzifa el-
adó 2.700 Ft/q+fuvar. Érd.:
06-30/630-3831-, 06-30/246-
1141

A Tapolcai Hírözön ter-
jesztésére Monostorapá-
tira, Taliándörögdre, Nyi-
rádra, Szigligetre helyi új-
ságkihordót keresünk.
Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-
8059 munkaidőben

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

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

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.
kőművest keres. Tapolcai
telephellyel, azonnali kez-
déssel. Amit kínálunk: beje-
lentett, éves állás, kiemelt
bérezés, munkaruha. Érd.: H-
P-ig 7-16 óráig. Tel.: 06-
30/249-4699_____________________________

Tapolcán az Alapellátási In-
tézet szociális gondozó és
ápolót keres. Tel.: 06-87/414-
485_____________________________

70-es éveiben járó úr mellé
mindennapos teendők el-
végzéséhez segítséget nyúj-
tó, gondozásban, ápolásban
jártas személyt keresünk.
Tel.: 06-30/951-0747

Természetgyógyász és
Egészségügy tanfolyam indul
novemberben távoktatásban
(Veszprém). Tavasztól továb-
bi szak- és egyéb tanfolyamok.
Érdeklődni: 06-20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@
mariannastudio.hu_____________________________

Közúti elsősegély-tanfolyam
jogosítványhoz. Kiscsopor-
tos vizsgafelkészítés. Indul
november 28-án reggel 8.00
Tapolcán A Vajda J. u. 68-
ban. Tel.: 06-30/709-1959

OKTATÁS

Angol korrepetáló tanárt ke-
resek kezdő középiskolás ta-
nuló mellé. Tel.: 0630/432-
7387

Bőr- és nemibeteg gyó-
gyász, kozmetológus és ra-
diológus szakorvos dr. Pali-
kóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyá-
szat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi
ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-
30/375-2734_____________________________

AKCIÓ amíg a készlet tart.
Szekrények 5.000 forinttól,
szekrénysorok 15.000 forint-
tól, fakeretes, rugós ágyve-
tétek különböző méretben
10.000 forinttól, ágyazható
kanapék 20.000 forinttól
35.000 forintig. Egyéb kis-
bútorok, fotelek, székek. Nyit-
vatartás a hét minden napján
9,00-17,00 óra között. Hely-
szín: Stílus Galéria Antikvitás
– Csigó Malom, 8286 Gyula-
keszi, Kossuth Lajos utca
109. Tel.: +36-20/534-1333,
E-mail: 
info@stilusgaleria.com, 
Honlap: 
www.stilusgaleria.com

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA 
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+36-30/896-8818
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még rendelhetők

AKCIÓS áron!

kft.nyomda

Tapolca, Batsányi u. 1. • 87/414-644; 06-20/980-8059
www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Bővebb információ:

Szakdolgozat kötés
Akár 1 órán belül is.

kft.nyomda

Tel.: 87/414-644, 06-20/980-8059 • knyomda@kolcseynyomda.hu

Tapolca, Batsányi u. 1.

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitva tar-
tás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkal foglalkozom 24
éves gyakorlattal ingatlanok
közvetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő
Tapolcán 1. emeleti, felújított
nagyon kis fűtésrezsijű, pa-
norámás társasházi lakás el-
adó. Ir.ár: 13,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Monostorapátin nappali+2
szobás, fürdőszobás, jó álla-
potú családi ház garázzsal,
melléképületekkel, kerttel el-
adó. Ir.ár: 9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
A Szent György-hegyen pa-
norámás, 1 szobás, konyhás
hétvégi ház pincével eladó.
Ir.ár: 7,5 mFt Tel.: 06-20915-
6635
Tapolca központjában fel-
újított, 2 fél szobás, föld-
szinti, önálló gázkazános fű-
tésű társasházi lakás eladó.
Ir.ár: 11,9 Ft Tel.: 06-20/915-
6635
A Hajagos-hegyen (Csobánc-
hegy mellett) panorámás,
igényes kivitelezésű amerikai
konyha, hálószoba, fürdő-
szoba helyiségekből álló hét-
végi ház kemencével, pincé-
vel, 2645 m2 telekterülettel
eladó. Ir.ár: 18 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolcán kis telekterületű,
szoba, konyha, fürdőszoba-
wc helyiségekből álló sor-
házi lakás eladó. Ir.ár: 5,9
mFt Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Badacsony Ingatlaniroda 30
év tapasztalatával, széles
vevőkörrel a lehető legjobb
vevőt találja meg ingatla-
nára, 3% közv.díjért. www. 
badacsonyingatlaniroda.hu
Tel.: 06-30/9477-270 dr. Ben-
da Ferencné_____________________________

Keresek családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet,
raktár (eladót, vagy kiadót),
építési telket, zártkertet, kül-
területet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügyfeleim részé-
re Sümeg és Tapolca kör-
nyékén, valamint Balaton-
felvidéken, Káli-medencében,
Művészetek völgyében,
Keszthely-Tihany között. Kö-
szönettel, Bódis Péter Tel.: 
06-70/904-6110, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél)_____________________________

Sorházat vásárolnék reális
áron Tapolcán. Tel.: 06-
30/446-0150

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

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_____________________________

Fűkasza BRK-3, 3 késes,
150 cm-es, traktorhoz eladó
220.000 Ft-ért. Ugyanitt: mű-
anyag csónak 360x140-es
eladó 145.000 Ft-ért. Tel.:
06-30/233-2521_____________________________

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

Könyvgyűjtő tanár 1945 előt-
ti könyveket, fotókat, képes-
lapokat, emléktárgyakat vá-
sárol. T.: 06-20/218-1701_____________________________

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

Eladó 1 db 280 l-es vörös-
boros tölgyfa hordó. Ir.ár:
8.000 Ft Érd.: 06-70/2120-
375_____________________________

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

Búza zsákolva eladó. 6.000
Ft/q Tel.: 06-30/440-0764_____________________________

5 részes világos szobai szek-
rénysor térítésmentesen el-
vihető. Eladó egyszer használt
hasizom erősítő gép. Tel.:
06-30/292-5151_____________________________

Kézzel morzsolt kukorica el-
adó. Érd.: 06-30/927-9469_____________________________

Alma és étkezési burgonya
eladó Tapolcán a Halápi út 25-
ben. Tel.: 06-20/9180-148_____________________________

Műanyag ablakpárkányok,
hőszigeteléshez alu profi-
lok, betonozáshoz tű vibrátor
pócafarkú téglavágó gép,
ill. vörös valamint fehér fa-
lazó kő nagyobb mennyi-
ségben eladó. Érd.: 06-
20/9153-081

VEGYES oöl

Készpénzes azonnali fize-
téssel keresek Badacsony
20 km-es körzetében eladó
ingatlant. Nyaralót, préshá-
zat, pincét, erdőt, panziót.
Tel.: 06-20/959-6293 Török
Tamás_____________________________

Tapolcán a Barackos lakó-
parkban építési telket vásá-
rolnék 1000 m2-ig. Tel.: 06-
30/855-6596_____________________________

Keresek Csobánc hegyen,
Tóti hegyen, Haláp hegyen
saját részre pince, présházat.
Lehet akár romos, elvadult te-
rülettel is. Tel.: 06-70/4545-
176_____________________________

Eladná ingatlanát? Hívjon!
Akár azonnali készpénzfi-
zetés!  Meglévő és folya-
matosan bővülő vevőkörrel
rendelkező irodánk a leg-
gyorsabban eladja. 24 órán
belül felvesszük a kapcso-
latot Önnel. Tel: +36 70 376
7820_____________________________

Tapolcán a keleti városrész-
ben 97,5 m2-es, földszintes,
téglaépítésű családi ház a
hozzá tartozó 200 m2-es te-
lekkel, közös és önálló telek-
résszel eladó. Az összesen
630 m2-es telek hátsó ré-
szében további 1 db, önálló
családi ház található. 3 szoba,
konyha, kamra, fürdő, wc és
további 60 m2 tetőtér beépí-
tés lehetőség, pince. Az in-
gatlan belülről felújított: új
műanyag nyílászárók, új ra-
diátorok, új falban futó fű-
téscsövek, új villanyvezeté-
kek. Ár: 22,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Keszthelyen a Festetics-
kastély közelében, családi
házas utcában 160 m2-es
felújított, szigetelt, kiváló
állapotú 3 szoba + 55 m2-
es nappalis-konyhás csalá-
di ház, további 88 m2-es ön-
álló épülettel, garázzsal, 604
m2 telekkel eladó. https://in-
gatlan.com/31874795 Ár:
49,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________

Diszelben  100 m2-es, na-
gyon jó állapotú 3 szobás,
téglaépítésű családi ház
1.150 m2 telken eladó 75 m2
tetőtér beépítési lehetősé-
gével, garázzsal, gazdasági
épületekkel valamint újon-
nan beszerelt gázfűtéses gé-
pészettel, új kondenzációs
kazánnal. Ár: 32,9 M FT Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Családi házakat és nyara-
lókat keresünk Tapolcán,
a tapolcai medencében, a
káli medence területén, a
Balaton felvidék területén,
a Balaton körül az északi
és a déli parton egyaránt,
valamint Budapesten. In-
gatlanok vétele, eladása
teljes körű lebonyolítással
hatékonyan, rövid időn be-
lül saját, belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással. Hív-
jon, keressen! Tel: +36 70
376 7820         

Termő szőlőültetvényt vásá-
rolok a Szent György-hegy
északi oldalán saját részre,
diska dűlő, üreglyuk, mo-
gyorósi dűlő térségében. Tel.:
06-30/453-6334_____________________________

Kisapátiban 3.092 m2 bel-
területi telek eladó gyönyö-
rű, örök kilátással a környe-
ző hegyekre. Víz és csator-
na a telken, villany és gáz 
a közelben ( kb.100 m ). 
A telek több családi ház 
kialakítására is alkalmas,
megosztható, valamint akár
0-ás Kft-vel, céggel, egy
komplett 19 szobás panzió
tervével együtt is megvá-
sárolható. Kiváló befekte-
tés! Ár: 10,9 MFt Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Hévíz határában, 2 percre a
fürdőtől zárt, őrzött és gon-
dozott üdülőparkban mobilház
azonnali elhelyezésére alkal-
mas, közművekkel ellátott
150-200 m2-es önálló telkek
eladók. Ár: 5,5 M Ft 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, föld-
szintes, inverteres hűtés-
sel-fűtéssel felszerelt, 250
m2 kertkapcsolattal rendel-
kező, kulcsrakész, önálló
helyrajzi számmal rendelke-
ző igényesen kialakított la-
kás-apartmanok, parkosí-
tott, zárt  lakóparki környe-
zetben, saját parkolóval el-
adók.  Ár: 22 M Ft Tel: +36
70 376 7820  _____________________________

Balatonederics és Nemes-
vita határában 2118 m2-es
nagyon szép helyen elhe-
lyezkedő zártkerti telek el-
adó. Minden közmű 5 m-en
belül ( víz, csatorna, villany,
gáz ! )  Aszfaltos útról tör-
ténő, kiváló megközelíthe-
tőség. Művelési ágból ki-
vont, nem kell eladáskor 60
napra kifüggeszteni, vala-
mint a térképen szereplő, raj-
ta lévő épület visszaépíthe-
tő kb. 70 m2-es alapterü-
lettel. Ár: 6,4 M Ft Tel: +36
70 376 7820             _____________________________

Azonnali készpénz fizetés-
sel keresünk befektető és
üzleti, valamint magán vá-
sárló ügyfeleink részére el-
adó ingatlanokat: lakás-
okat, családi házakat, nya-
ralókat, pincéket és terü-
leteket. Tel: +36 70 376
7820    

Eladó Tapolcán a Kazinczy tér
1-ben felújított, 2 szobás, VI.
emeleti lakás. Ir.ár: 15,8 mFt
Tel.: 06-70/410-9538_____________________________

Eladó lakást keresek 49-58
m2 közöttit, maximum I. eme-
letig, lehetőleg távfűtésest
Tapolcán. Reptér és Y kizárva.
E-mail: ljsfdr@gmail.com

KIADÓ

LAKÁS AC1Bdg

Tapolcán, a Május 1. utcá-
ban, új építésű házban, 55
m2-es, 2 szobás földszinti,
bútorozott, erkélyes lakás,
hosszútávra kiadó. 105.000Ft
/hó + rezsi. Érdeklődni:
m.gy.torda@gmail.com,
vagy 06-20/929-0939_____________________________

Tapolca keleti részén 2 eme-
leti 1 szobás, jó állapotú na-
gyon alacsony fűtés költségű
lakás kiadó. Lakbér: 55
eFt+rezsi. 2 Havi kaució
szükséges. Tel.: 06-20/915-
6635_____________________________

Tapolcán a Billege u. 1-3.
szám alatti társasházban te-
tőtéri lakás hosszútávra kia-
dó. Érdeklődni a 06-30/316-
3260 telefonszámon lehet._____________________________

Tapolcán, a Május 1. utca
8/B szám alatt 25 m2-es, új
állapotú, tetőtéri, bútorozatlan
lakás megbízható, nem do-
hányzó, leinformálható bér-
lőnek (1 fő) liftes társasház-
ban minimum 1 évre kiadó.
Rezsi fogyasztás alapján kü-
lön fizetendő, háziállattal nem
költözhető. Érdeklődni mun-
kanapokon 9-16 óráig a 06-
30/815-26-07-es telefonszá-
mon lehet.

Tapolcán Kazinczy tér 17.
sz. alatti Y-aljában garázs el-
adó. Ár: 4,5 mFt Tel.: 06-
30/782-9879_____________________________

Garázs kiadó hosszútávra
Tapolcán a Halápi úti ga-
rázssoron. Egyedi mérős vil-
lanyórával, aknás, pincés
és galériás. Tel.: 06-30/447-
3292

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_____________________________

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvona-
lazása. Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  

SZOLGÁLTATÁS

GARÁZS

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_____________________________

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

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

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

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

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

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

_____________________________

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

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

Homokfúvás helyben! Fém,
fa tégla, kő, műkő felületek
pl.: járművek, pótkocsik, al-
vázak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi
tetők készítése, javítása, bá-
dogozás. Tetőtér beépítése,
gipszkartonozás. Kiülők ké-
szítése. T.: 06-70/344-7787

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivi-
telezésig. Vállaljuk továbbá
meglévő rendszerek karban-
tartását, felújítását, átalakí-
tását. Sóstai László Érd.: 06-
30/901-5011_____________________________

Szobafestés, mázolás,
gipszkarton szerelés, kültéri
homlokzat felújítás, hõszige-
telést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. In-
gyenes árajánlat. T.: 06-
30/975-8484_____________________________

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

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkarto-
nozás, gipszkarton válaszfal
építése, lambériázás, parket-
tázás, PVC fektetés. Igény
szerint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-
032_____________________________

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

Kőművesmunkák! Teljes
körű házfelújítás, burkolás,
betonozás, vakolás, keríté-
sek, támfalak építése, fa és
fal külső és belső festése,
bontás, sitt hordás. UI: fuva-
rozás, építési anyag mozga-
tás. Megbízható tiszta mun-
ka számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Műkő, márvány, gránit sír-
emlékek, keretek, fedések,
vázák, mécses tartók, felújí-
tások, betűvésés. Szabó Ist-
ván kőfaragó mester Tapolca,
Bacsó Béla u. 25. Tel.: 06-
87/321-620_____________________________

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.
Szájmaszk kapható! E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motor-
fûrész láncok, elektromos gé-
pek szénkeféi, láncélezés.
Kölcsönözzön: lapvibrátort,
döngölõt, aggregátort, beton
vibrot, földfúrót, bozótvágót,
vizes kõvágót, vésõgépet,
sövényvágót, betonkeverõt,
kõroppantót, gyeplazítót,
aszfaltvágót, fúrót, vésõt és
még sok mindent. Érd.:
Marton Gépkölcsönzõ Tapol-
ca, József A. u. 12. T.: 06-
87/321-341, 06-30/756-8855

Gázkészülékek szervize!
Gáztűzhelyek beüzemelése,
javítása. Továbbá konvek-
torok, kazánok, vízmelegítők,
nagykonyhai gázüzemű be-
rendezések javítása, vil-
lanyés gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrend-
szerek karbantartása. Szán-
tói László gázszerelő T.: 06-
20/520-2465_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, 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_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alap-
anyagokból, igényes kivitel-
ben - saját gyártás - meg-
rendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapul-
tok, kerítés fedkövek készí-
tését. Minőségi munka meg-
bízható, helyi szakembertől.
Szilasi Sándor kőfaragó; Ta-
polca, Honvéd u. 3.; 
www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

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

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése,
wc-wc tartály javítás, csa-
pok-csaptelepek cseréje, szá-
mítógépek, laptopok telepí-
tése, bővítése, tisztítása, gáz-
tűzhelyek átalakítása (föld-
gáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

_____________________________

Parasztházak, pincék, gaz-
dasági épületek korhű felújí-
tását vállalja építőipari Kft. au-
tentikus technológiák pl. pa-
csekolt vakolat, paraszt fö-
dém, tetőtér beépítés rátét-
gerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Cserépkályha, kandalló, ke-
mence tervezése, építése,
javítása. Bontással kályhát vi-
szek-veszek. Tel.: 06-30/644-
2665

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 
fuvar. Uitt: kőművesmun-
kák, bontás, teljeskörű 
házfelújítás, betonozás, ke-
rítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfű-
tes-duguláselhárítás, javítás-
karbantartás-új rendszerek
kiépítése. Balogh Zsolt. 
Email: balogh.zsolt0910@
freemail.hu, Tel.: 06-20/5355-
027_____________________________

Vállalom családi házak, nya-
ralók, szőlőterületek bár-
mely jellegű területek rend-
betételét és gondozását az
alábbi szolgáltatásokkal:
fűnyírás, fűkaszálás, sö-
vénynyírás, bozótirtás, tűzi-
fa kuglizás, hasogatás, ve-
szélyes fák kivágása. Ko-
vács Ferenc e.v. 06-30/252-
3264_____________________________

Kőműves munkákat belső
átalakítást, falazást, vako-
lást, betonozást, térköve-
zést, ill. járólapozást, csem-
pézést vállalok. Tel.: 06-
30/273-3261_____________________________

Tapolcai telephellyel rendel-
kező cég fuvarozást vállal Ta-
polca és vonzáskörzetében
3,5 tonnás Fiat Ducato te-
herautóval. Érd.: 06-20/575-
3522_____________________________

Metszést, szőlőmunkát, te-
rület tisztítást, kaszálást,
egyéb jellegű munkákat, il-
letve bontást vállalunk. Tel.:
06-30/3064-839_____________________________

Varrás! Vállalom ruhák teljes
vagy részleges átalakítását,
felhajtását, szegését! A hét
minden napján rugalmas nyit-
va tartással! Tel.: 06-30/577-
4191_____________________________

Kardos Alpin. Veszélyes faki-
vágás, viharkár felszámolása,
veszélytelenítés, ledarabolás,
faápolás,  középmagas, magas
épületeken való munkavég-
zés alpintechnikával. Tel.: 
+36-30/251-6225 e-mail: 
kardosalpin@gmail.com, web:
kardosalpin.webnode.hu_____________________________

Favágás (gallyazás, vissza-
vágás, darabolás, kivágás),
ágdarálás, sövényvágás, tu-
ják formázása, bozótirtás,
fűkaszálás, fűnyírás, zöld-
hulladék elszállítás. Szám-
laképes, megbízható mun-
ka. Kiss B. Tel.: 06-70/330-
4272_____________________________

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

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg búto-
rokat, régi bolti és gyógy-
szertári bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, falió-
rákat, hagyatékból maradt
tárgyakat. T.: 06-30/469-
1461 _____________________________

Költözés miatt kiárusítás:
könyvek, bútor, táskák, kerti
tó, gáz főzőlap, gyapjú taka-
rók, dig. képkeret eladó. Ár
megegyezés szerint. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 06-
30/791-1616_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompreszszor 5L, akkus pop-
szegecselő gép, ipari por-
szívók, AS (Stihl) 3 kerekű
önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek,
Elektra Beckum – Lincoln
profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga,
Bosch – ELU (Dewalt) orr-
fűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, pre-
cíziós szalagfűrész új 220V
átmérő 250mm, termény-
daráló rostákkal 220V-os,
benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbé-
kák 50-100 kg-os, kombinált
gyalugépek 205-260 mm-
es új, egyengető gyalugép
200 mmes, inverteres he-
gesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os
szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók, kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógé-
pek, ipari szalámi szeletelő
gép, kemping kerékpárok,
új profi elektromos robogó
eladó. Hibás vagy haszná-
laton kívüli profi kisgépét
beszámítom! T.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzin-
motoros kerékpár, Atlas-
Copco (Cobra) benzinmoto-
ros kétkezes vésőkalapács,
ELU kézi téglavágó fűrész 45
cm-es 220 V-os, Makita,
akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari ventilátor 220
V, benzin és dízel oldalkihaj-
tásos állómotorok 2-9 LE-ig,
Honda lapvibrátor, ágdará-
lókomposztáló gép, benzin-
motoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, akkus sö-
vényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmoto-
ros fűszegély vágók, beton-
keverők 220/380 V, benzin-
motoros kézi fúrógép, me-
netorsós kuglihasító gép 6T
220 V, állítható csőmenet-
vágó, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, gérvágók
210-305 mm átmérő, elekt-
romos 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

Fahasító gépek álló és fek-
vő, dobkasza 60 cm-es ön-
járó, ipari fémvágó 350mm
öntvényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasí-
tó hintafűrésszel kombinált
380V újszerű, gyümölcsés
ágdarálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek,
mini gázoxigénhegesztő,
JLOSolo - Oleo Mac-Echo
háti permetezők, Maruya-
ma slagos permetező, Stihl
fűrész, fűkasza, bozótirtó,
lombszívófúvó gépek, ben-
zinmotoros és elektromos
sövényvágók, Kärcher-Eu-
roclean-Wap hidegés me-
legvizes profi sterimók
220/380V, benzinmotoros
és elektromos könynyű hor-
dozható vízszivatytyúk, ben-
zinés dízelmotoros aggre-
gátorok, akkutöltők 6-12-24
V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép,
Stihl - Makita elektromos új-
szerű láncfűrészek, keringe-
tő szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompreszszorok,
Gardena házi vízmű, mobil
klíma eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

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, hó-
marók, benzinmotoros önjá-
ró lombszívó 75 cm széles,
talajfúró 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

Automata mosógép abla-
kos és felültöltős, saválló-
fehér mikró, siemens por-
szívó kitűnő állapotban 
eladó. Tel.: 06-30/405-
4552_____________________________

Konyhabútorok (beépített
fehér MDF lapos) beépített
sütővel, főzőlappal, moso-
gató géppel, mosogatóval,
páraelszívóval, micróval 
eladó. Érd.: 06-20/9153-
081

_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből
száraz, kiváló fűtőértékű
tölgyfa-melléktermék tűzifa
konyhakészen, kiszállítva el-
adó. Kis kályhától a kazán
méretig. Tel.: 06-30/520-
0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt
kapható, konyhakészen. Fe-
nyő széldeszka léces és szé-
les szállítás. T.: 06-20/9469-
678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra
és- karóra megrendelést fel-
veszek. Tel.: 06-30/929-6970.
EUTR: AA5811791_____________________________

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

8 m3 tavalyi tűzifa házvétel-
ből visszamaradt olcsón eladó
Tapolca közelében. Tel.: 06-
20/5722-664_____________________________

Száraz, konyhakész tűzifa el-
adó 2.700 Ft/q+fuvar. Érd.:
06-30/630-3831-, 06-30/246-
1141

A Tapolcai Hírözön ter-
jesztésére Monostorapá-
tira, Taliándörögdre, Nyi-
rádra, Szigligetre helyi új-
ságkihordót keresünk.
Érd.: személyesen Kölcsey
Nyomda Kft. 8300 Tapolca,
Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-
8059 munkaidőben

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

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

Z-Szabó-Bau és Társa Kft.
kőművest keres. Tapolcai
telephellyel, azonnali kez-
déssel. Amit kínálunk: beje-
lentett, éves állás, kiemelt
bérezés, munkaruha. Érd.: H-
P-ig 7-16 óráig. Tel.: 06-
30/249-4699_____________________________

Tapolcán az Alapellátási In-
tézet szociális gondozó és
ápolót keres. Tel.: 06-87/414-
485_____________________________

70-es éveiben járó úr mellé
mindennapos teendők el-
végzéséhez segítséget nyúj-
tó, gondozásban, ápolásban
jártas személyt keresünk.
Tel.: 06-30/951-0747

Természetgyógyász és
Egészségügy tanfolyam indul
novemberben távoktatásban
(Veszprém). Tavasztól továb-
bi szak- és egyéb tanfolyamok.
Érdeklődni: 06-20/944-0984,
www.mariannastudio.hu, 
tanfolyamok@
mariannastudio.hu_____________________________

Közúti elsősegély-tanfolyam
jogosítványhoz. Kiscsopor-
tos vizsgafelkészítés. Indul
november 28-án reggel 8.00
Tapolcán A Vajda J. u. 68-
ban. Tel.: 06-30/709-1959

OKTATÁS

Angol korrepetáló tanárt ke-
resek kezdő középiskolás ta-
nuló mellé. Tel.: 0630/432-
7387

Bőr- és nemibeteg gyó-
gyász, kozmetológus és ra-
diológus szakorvos dr. Pali-
kóné dr. Pétervári Márta.
Bőrbetegségek, hajgyógyá-
szat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi
ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43.
Érd.: 06-83/311-382, 06-
30/375-2734_____________________________

AKCIÓ amíg a készlet tart.
Szekrények 5.000 forinttól,
szekrénysorok 15.000 forint-
tól, fakeretes, rugós ágyve-
tétek különböző méretben
10.000 forinttól, ágyazható
kanapék 20.000 forinttól
35.000 forintig. Egyéb kis-
bútorok, fotelek, székek. Nyit-
vatartás a hét minden napján
9,00-17,00 óra között. Hely-
szín: Stílus Galéria Antikvitás
– Csigó Malom, 8286 Gyula-
keszi, Kossuth Lajos utca
109. Tel.: +36-20/534-1333,
E-mail: 
info@stilusgaleria.com, 
Honlap: 
www.stilusgaleria.com

KÖZLEMÉNY

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!

A Budapesti
Erdőgazdaság Zrt.
Uzsai Erdészeti Igazgatósága
bér- és TB ügyintézői képesítéssel rendelkező

munkatársat keres.
Részletes önéletrajzokat

az uzsa@bp-erdo.hu e-mail címre várjuk.

BÉRSZÁMFEJTŐ
Ajándékozz helyit, ajándékozz badacsonyi bort

a Laposa Birtoktól!

NYITVA!
BORBOLT Badacsony központjában,

a HABLEÁNYBAN! BOROK raktáráron!

SZÉP KÁRTYÁT elfogadunk!
H-Sz: 10.00-16.00, Vasárnap: 10.00-14.00

Borok karácsonyra, akciós pakkok,
újborok, pezsgő válogatás.

Az NHSZ Csobánc Kft. teljes munkaidőben
történő munkavégzésre

munkatársat keres.

gépjárműszerelő

Jelentkezés  fényképes önéletrajz leadásával lehetséges
a Tapolca, Halápi u. 33. szám alatti székhelyen,
vagy e-mailben az info.csobanc@nhsz.hu címen.

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

• teher- és személygépkocsik javítása

• szakirányú szakmunkás, vagy érettségi bizonyítvány
• diagnosztikai rendszer ismerete
• egyéni és csapatmunkára való képesség

• versenyképes jövedelem
• kizárólag belföldi munkavégzés
• bejelentett és törvényes munkaviszony
• munkába járáshoz 15 Ft/km költségtérítés
• béren kívüli juttatás
• kulturált munkakörnyezet
• fejlődési lehetőségek
• kollegális közeg

- Tópart Bisztró -
ELVITEL ÉS KISZÁLLÍTÁS NAPONTA 11.00-21.00

Tel.: 06-87/414-186 - RENDELÉSFELVÉTEL 10.00-TÓL
BANKKÁRTYÁS ÉS SZÉPKÁRTYÁS FIZETÉS IS LEHETSÉGES!

LEVESEK

BISZTRÓ ÉTELEK

BURGER MENÜ

FŐÉTELEK

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEINK

DESSZERT

Tárkonyos raguleves 750,-
Gulyásleves 1 400,-

Kentucky menü 2 200,-
Mexikói csirkeszárny 2 200,-

Grillsajt burger (vega) 2 490,-
Chicken burger 2 490,-
BBQ burger 2 490,-
Bacon burger 2 490,-
Cheddar burger 2 490,-
Tüzes burger 2 490,-
Bisztró burger 2 690,-
Libamájas burger 3 290,-
Burger tépett libahússal 2 990,-

Bisztró tál két személyre

Kemencében sült libacomb 3 200,-
Batyus sertésborda 2 500,-
Cigánypecsenye 2 400,-
Rántott szelet 2 200,-
Rántott sajt 2 200,-
Káli pecsenye 2 400,-
Marhapörkölt galuskával 2 400,-
Fogasfilé parajos pennével 2 600,-
Ropogós pisztráng 2 600,-

Tócsni tejföllel, sajttal 950,-
Parajos penne parmezán forgáccsal 1 150,-

Joli néni somlói galuskája 850,-

Ketchup, majonéz, mustár 1 adag    100,-
Coca cola termékek 0,5l pet    400,-

(fűszeres csirkeszárnyak, bundázott sajtfalatkák, fűszeres karikaburgonya, coleslaw)

(tépett libahús, grillezett libamáj szelet, lilahagymalekvár, koktél szósz, csemege uborka)

(fűszeres burgonyával és amerikai káposztasalátával)

(Lesencei grill. házi sajt, zöldségek, koktél szósz)

(cornflakes csirkemell, zöldségek, koktél szósz, BBQ szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, zöldségek, BBQ szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, bacon, zöldségek, koktél szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, cheddar sajt, zöldségek, koktél szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, zöldségek, jalapeno, koktél szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, bacon, cheddar, jalapeno, zöldségek, koktél szósz, BBQ szósz)

(15 dkg marhahúspogácsa, grill. libamáj szelet, zöldségek, koktél szósz, BBQ szósz)

(batyus rántott borda, fűszeres csirkeszárnyak,

rántott csirkemell, köményes sertéssült, fűszeres karikaburgonya, jázmin rizs, vargányamártás)

(vöröskáposztás szilva chutney-val, házi rösztivel)

(baconnel és hagymával töltve és hasábburgonyával)

(sous-vide tarjából és petrezselymes burgonyával)

(hasábburgonyával és friss salátával)

(hasábburgonyával és tartármártással)

(sertéskaraj pirított gombával, tejföllel és sajttal, tócsni között tálalva)

(petrezselymes parázsburgonyával, grillezett paprikával)

Burgereink fűszeres karikaburgonyával és amerikai káposztasalátával érkeznek!

5 000,-

Áraink forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t! Féladag étel rendelésénél a teljes ár 70%-át számítjuk fel!

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

, 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./45.   2020. november 21.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

2 és 3 műszakos munkarendben

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

Jelentkezz még ma!

06-88/400-453; 06-20/929-2430

Időpont egyeztetésre hívj minket,
vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk:

3 műszakos munkarendbe
Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket, anyagmozgatókat

Élelmiszer csomagolókat
Targoncavezetőket

keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 195-225.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (du. 20%, éj 40-50%), Étkezési támogatás,

Cafeteria, Teljesítmény prémium, 13. havi bér,
Gyermekek iskolakezdési támogatása

Salétromos,
nedves házak

utólagos vízszigetelése.
Pincék, szuterének

nedvességének
megoldása.

Talajvíz, rétegvíz
elleni vízszigetelés.

Kivitelezés, szaktanácsadás
egyben.

Tevékenység a Dunántúlon.

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

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

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

07.00 - 19.00
08.00 - 14.00

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

199
Ft/db

398 Ft/l

458 Ft/l

229
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

249
Ft/db

309
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 19.00

07.00 - 18.00

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

é é á
ó

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

NOVEMBERI
AKCIÓ! -25%

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

OXYGENEO ÉS BEETOX
HÁMLASZTÁS
OXIGENIZÁLÁS
HIDRATÁCIÓ
KOLLAGÉN TERMELÉS
BEETOX AGE REVERSE

DECEMBER 20-IG MINDEN GÉPI KEZELÉSÜNK
40% KEDVEZMÉNNYEL VEHETŐ IGÉNYBE!

Új!
Az orvos-esztétikában a

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

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

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Mester kozmetikus-Peeling szakember-Termék specialista

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

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

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

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2020. 11. 19 - 2020. 12. 02.

Sertés csontnélküli karaj

Sertés combhús

Sertésoldalas

Pápai juhbeles virsli

Pápai Zala felvágott

Pápai lecsókolbász

Pápai nyári turista

Pápai füstölt főtt tarja

Pápai füstölt főtt császárszalonna

1.250 Ft/kg

1.190 Ft/kg

1.250 Ft/kg

2.020 Ft/kg

1.290 Ft/kg

1.090 Ft/kg

2.199 Ft/kg

1.990 Ft/kg

1.990 Ft/kg

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk
november 23-tól november 29-ig:

Elvitelre és kiszállításra is
a hét minden napján!

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ,

ételrendelését házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254.
Áraink változatlanok, étlapunkat a Kolibri ételbár

Facebook oldalán találják.

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:
Szombat:

Vasárnap:

tojásleves, bácskai rizseshús

zöldségleves, székelykáposzta

gombaleves, csirkepaprikás galuskával

babgulyás, máglyarakás

paradicsomleves, rántott borda rizzsel

csontleves, tejszínes-gombás csirke tésztával

csontleves, rántott csirke rizzsel

Kölcsönzést-közvetítést eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

VESZPRÉMI MUNKALEHETŐSÉG!
INGYENES BUSZJÁRATOK TAPOLCÁRÓL!

ELEKTROMOS ÖSSZESZERELŐ

SZENZOR-ÖSSZESZERELŐ
Kereset: nettó 170.000 Ft-tól

Teljesítménybónusz+negyedéves bónusz
AKÁR SAJÁT ÁLLOMÁNYBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS

+36 20 282 35 70
A megadott árak két szórt űrméterre (1 tömör m  = 1,4 rakott űrméter (1*1*1,4 m) = 2 szórt űrméter)

vonatkoznak és nem tar talmazzák a kiszállítás díját.
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TŰZIFA AKCIÓ
A ZÖLD RÁSKÓ KFT-NÉL!

Érvényes: 2020.09.01-től a készlet erejéig!

EUTR azonosító: AA-6229661

SZÁRAZ, DARABOLT,
KEMÉNY LOMBOS TŰZIFA

További információ és rendelés:
Zöld Ráskó Kft. – 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

Telefon: 06-87/411-954, 06-30/975-98-97

BÜKK-CSER-TÖLGY 25 és 33 cm: 30.000 Ft/m3

SÜMEG, FLÓRIÁN T R 3/2é
Nyitvatartási idő

Hétfőtől péntekig:

Szombat:

05.30 - 11.30
12.00 - 15.00
08.00 - 12.00

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

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 19.00
14.00 - 19.00

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

199
Ft/db

398 Ft/l

458 Ft/l

229
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

618 Ft/l

0,5 l

309
Ft/db

755 Ft/l

0,33 l

249
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

TAKARMÁNYT A KEVERŐBŐL!

MODERN TECHNOLÓGIA, GYÁRTÓI ÁRAK!

Taliándörögdi üzemünkben saját termesztésű,
GMO mentes alapanyagokból készítve ajánljuk:

- Baromfi (árutojó)
- Sertés (hízó, süldő, malac)
- Szarvasmarha (borjú, növendék, hízó- és tenyészbika,

tejelő- és hústehén)
- Juh (bárány, anya)
- Ló (sport- és munkaló, kanca, csikó) takarmányainkat.

E-mail: dorogdimezo_kft@t-online.hu

Telefon: +36-20/450-7118

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

kft.nyomda

Tapolca,
Tel./Fax: 87/414-678, 87/414-644

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

www.kolcseynyomda.hu

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

• Ú
K
B
D
M
K
Ü
J
N
P
S
P
C
C

E

jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

Cégtá
blá

k

Reklám-

dekorációk

ké
s
zíté

s
e

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

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

• Transzportbeton
gyártás, szállítás

• Betonpumpa
• Gépi földmunka

Tehergépkocsi
vezetőt

felveszünk!

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)

BADACSONY, Park u. 1.

NYITVATARTÁS:

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

é é á
ó

Hétfőtől szombatig:

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

kft.nyomda

www.kolcseynyomda.hu • knyomda@kolcseynyomda.hu

Lepje meg szeretteit egyedi

2021-es
asztali- és

falinaptárral!
Tapolca, Batsányi u. 1.
87/414-644; 06-20/980-8059

Tel.: 06-30/959-8531

Ipari és háztartási hűtőgép,

klímaberendezések telepítése,

forgalmazása.

Minden esetben
kérjen egyedi árat!

szervizpartner
Hivatalos

Bakos Gábor

www.klimagree.hu

NYOMTATÁS
ÓRIÁS MÉRETBEN

NYOMTATÁS
ÓRIÁS MÉRETBEN

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-20/980-8059

E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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KÜLTÉRI MŰANYAG

ÖNTAPADÓ

POSZTER

Ó

TÁBLANYOMTATÁS

MOLINÓ

RIÁSPLAKÁT
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KÜLTÉRI MŰANYAG

ÖNTAPADÓ

POSZTER

Ó

TÁBLANYOMTATÁS

MOLINÓ

RIÁSPLAKÁT

�

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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