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ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

• Operátor

• Szerszámfelrakó

• Beállító lakatos

• Raktári csoportvezető

(fröccsöntőgép-kezelő)

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye:
8248 Nemesvámos,
Huszárok útja 2.

Amit kínálunk:

Tapolca irányából céges járat (Tapolca-
Vigántpetend-Pula-Nagyvázsony-Nemesvámos,
Nagyvázsony-Mencshely-Vöröstó-Tótvázsony-
Hidegkút-Kövesgyűr puszta-Nemesvámos)

• Kiszámítható jövedelem
• Törvényen felüli, jelentősen magasabb éjszakás

pótlék
• Jelenléti prémium már próbaidő alatt
• Teljesítménybónusz
• Felvétel saját állományba
•

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.

Fröccsöntő gépbeállító lakatos Raktári csoportvezető
Feladatok:

Elvárások:

• Műanyag-fröccsöntő gépek indítása, beállítása
• Átállások, szerszámcserék lebonyolítása,

gyártási paraméterek beállítása
• Minőségi és a technológiai paraméterek

folyamatos felügyelete, optimalizálása

• Műszaki jellegű szakmunkás végzettség
• Műszaki rajz- és anyagismeret
• Műanyag-fröccsöntésben szerzett 2-3 éves

gépbeállítói tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása

Feladatok:

Elvárások:

• Irányítani a raktárban dolgozó munkatársakat
• Figyeli a raktárban a készletszinteket, mennyiségileg és minőségileg

átveszi, szakszerűen tárolja és kiadja az anyagokat,
a készletmozgásokat naprakészen rögzíti, megfelelően dokumentálja

• Felelős a kizárólagosan a kezelésében lévő készletek meglétéért,
rendszeresen ellenőrzi a készletegyezőséget, az esetleges hiányt és
többletet jelzi felettese felé

• Középfokú végzettség és legalább 3 év raktáros szakmai tapasztalat
• Vezetőállásos, gyalogkíséretű targoncás jogosítvány és OKJ bizonyítvány
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

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:

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket,
anyagmozgatókat

Targoncavezetőket
keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 215-245.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (10-20-40%), Étkezési támogatás,

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

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo
munkatársakat

Beszerzési asszisztens állás Tapolcán

Megnövekedett feladatmennyiségünk miatt, tapolcai
irodánkba, jó kedélyű, fiatalos csapatunkba keresünk

kollégát.
Itt a helyed, ha felelősségteljesen, lelkiismeretesen látod el a

rád bízott feladatokat, de az sem áll tőled távol, hogy a
kollégákkal együtt nevess egy-egy jó sztorin. Téged keresünk,

amennyiben olyan személy vagy, aki a rutin feladatokba
hamar beletanul és a kihívást jelentő helyzetekben együtt

ötletel a többiekkel.

Beszerzési asszisztens

Feladatok:

Elvárásaink:

Előnyt jelent:

Amit kínálunk:

- külföldi partnerekkel való kapcsolattartás
angol nyelven e-mailen, telefonon, személyesen

- új és meglévő magyarországi ügyfelekkel történő
telefonos/e-mailes kapcsolattartás

- értékesítési folyamatok általános támogatása
- esetenként ügyfélszolgálati feladatok támogatása
- évente 1-2 kiállításon való részvétel kiállítóként,
rendezvényszervezés

- egyéb adminisztrációs feladatok
- nyelvismeret: felsőfokú angol nyelvtudás, írásban
és szóban (az állásinterjú egy része angol nyelven
fog zajlani)

- minimum középfokú végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- önálló munkavégzés
- min. 2-3 éves irodai tapasztalat
- főiskolai vagy egyetemi diploma
- további nyelvek ismerete
- logisztikai ismeretek
- jó kommunikációs készség
- csapatszellem
- kereskedelmi tapasztalat
- hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség
- fiatalos, jó hangulatú, motivált csapat
- versenyképes jövedelem
- családias légkör
- modern, exkluzív munkakörnyezet
- rugalmas munkaidő
- béren kívüli juttatás
- céges mobiltelefon, próbaidő lejáratát követően
magánhasználatra is

Fényképpel ellátott, részletes, angol és magyar nyelvű
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet az alábbi
email címre várjuk :2021.04.16-ig hr@smtech.hu

www.smtech.hu

Cégünk,
a

egy dinamikusan
fejlődő vállalkozás.

Sheet Metal

Technológia Kft.

CsokeszFuvar

Tel.: +36-20/560-2759
e-mail: csokeszfuvar@gmail.com

3,5 tonnás kisteherautóval

- ömlesztett

- darabos

áruk szállítását vállalom.

Szigligeti Aranypatkó Kisvendéglőbe

kollégákat keresünk terv szerint éves állásra.
Szezonális munkavállalók jelentkezését is várjuk.

További információ Gaál Balázs étterem vezetőnél

a +36-30/233-2984 számon. Kérjük, küldje el fényképes

önéletrajzát a patkoszigliget@gmail.com e-mail címre.

szakács, konyhai kisegítő,
pultos, felszolgáló

A hely a megszokott, de a vezetőség új!

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.

Gépi vakolást vállalunk
kedvező áron!

Érdeklődni a 06-30/446-9345 telefonszámon lehet!

Gyors és tiszta munkavégzés!

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Nyitvatartás:
Hétköznap: 9-17, Szombat: 8-12

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával

foglalkozó cég felvételt hirdet:

Feladata:

irodák és szociális helyiségek takarítása

részmunkaidőben napi 6 órában

TAKARÍTÓNŐ munkakörbe

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet Monostorapátiba

szakmunkások részére
többműszakos munkarendbe

egyműszakos munkarendbe

• CNC GÉPKEZELŐ

• LAKATOS-HEGESZTŐ

• ALU ÖSSZESZERELŐ

Profilmegmunkáló és fűrészgépekre tapasztalattal

Nyílászáró elemek, burkolatok készítése, hegesztése gyártási
tapasztalattal

Nyílászáró elemek összeszerelésére gyártásban szerzett
tapasztalattal

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS
munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors

megértése

• középfokú végzettség

• felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel

ismeretek

• targoncás jogosítvány

• állóképesség, terhelhetőség, jó memória

• német nyelvtudás

• raktározási területen szerzett tapasztalat

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása

• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között

• raktári rend fenntartásának biztosítása

• raktári adminisztrációs feladatok ellátása

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres munkatársakat
azonnali kezdéssel nyirádi telephelyre az alábbi pozíciókra:

(gyakorlattal rendelkező)

CSOMAGLESZEDŐ / GÉPKEZELŐ /
GÉPBEÁLLÍTÓ / GÉPLAKATOS /

VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799 vagy +36-30/599-9867
számon.

H U N G A R Y K F T.

Amit kínálunk:

Előny:

Elvárások:

- versenyképes fizetés - béren felüli juttatások
- utazási támogatás - hosszú távú munkaviszony egy biztos

alapokon álló vállalatnál - karrier építési lehetőség
- targoncavezetői jogosítvány - PLC ismeretek

- gyártási területen szerzett tapasztalat
- folyamatos műszakos munkarend vállalása

- pontos, precíz munkavégzés

EMOTION
RÁDIÓFREKVENCIA

HOZD MAGAD FORMÁBA!!!

KERESSETEK TANÁCSÉRT!!!

MEGÉRKEZETT A GRÁCIÁBA!!!

ÚJRA NYITVA!

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Kozmetikus Mester, Image Peeling Szakember

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

www.gracia-beauty-center.hu

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

CSÚCSTECHNOLÓGIA
AZ ALAKFORMÁLÁSBAN!!!

Az Emotion RF4
multipoláris

rádiófrekvenciás
technológia

a legújabb tudományos
fejlődést kínálja

a cellulit kezelésben,
a testformálásban,

a zsírbontásban,
a bőrfeszesítésben

és az öregedés ellen.

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 04. 08 - 2021. 04. 21.
Sertés csontos karaj
Sertéslapocka
Sertés hátsó csülök
Sertés fagyasztott vesepecsenye

Pápai juhbeles virsli
Pápai nyelves disznósajt
Pápai nyári turista
Pápai főtt császárszalonna
Pápai párizsi

Sertészsír 5 kg és 0,5 kg

Fagyasztott pecsenye kacsacomb

1.290 Ft/kg
1.190 Ft/kg

999 Ft/kg
1.630 Ft/kg

1.890 Ft/kg
1.150 Ft/kg
2.190 Ft/kg
1.990 Ft/kg
1.050 Ft/kg

620 Ft/kg

990 Ft/kg

Eladó, pénztáros munkatársat felveszünk!
Érd.: 06-30/415-3980

Az Ingatlan Patika Kft. tapolcai székhelyére
INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐT

ÉPÍTŐIPARI MUNKÁRA

keres ingatlanok közvetítésére,
értékbecslésre és a cég tulajdonában lévő ingatlanok

menedzselésére.

szorgalmas, dolgozni akaró „ezermester” karbantartó
munkatársat alkalmazna.

Fizikai munkakörben:

Érdeklődni a 06-30/552-2328-as telefonszámon Horváth Norbertnél lehet.

Hálás szívvel mondok
köszönetet a könyv

megjelenését támogatóknak
és a szerzőtársaimnak!

SZERETETLÁNC
A JÁRVÁNY IDEJÉN

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

8300 Tapolca, Petőfi u. 18. Tel.: 06-30/632-1569(a Stari mellett)

Fényre sötétedő
szemüveglencsék

(egyfókuszú és multifokális)

30% kedvezménnyel!

CSOMAGOLÓ KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

SZENZOR ÖSSZESZERELŐ

VESZPRÉMI MUNKÁK
INGYENES BUSZJÁRATOKKAL!

Alapbér: br. 205.000 Ft + akár 50 % műszakpótlék
+ Cafeteria: br. 25.900 Ft + jelenléti bónusz: br. 5000 Ft

Átlagosan elérhető kereset: nettó 170.000 Ft-tól
+ étkezési lehetőség

Kölcsönzést-közvetítést

eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

+36 20 272 61 18

+36 20 216 56 10

Nyitvatartás: hétfõtõl-péntekig 8.00-16.00 óráig.

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

Komplett gránit síremlékek
megrendelhetõk

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

gránit anyagokból.

2 cm-es minõségi

gránit ablakpárkányok

már 30.000 Ft/m ártól

(többféle színben)

megrendelhetõk.

2

KŐFARAGÓ MESTER

Gránit virágláda AKCIÓ a készlet erejéig.
35.000 Ft helyett 25.000 Ft/db.

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

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

ELKÖLTÖZTÜNK!

EGYEDI KONYHÁK, BÚTOROK GYÁRTÁSA!
IGÉNY SZERINT HELYSZÍNI FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS,

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS!

ÚJ CÍMÜNK: TAPOLCA, KESZTHELYI ÚT

KÁRPITOS GARNITÚRÁK FORGALMAZÁSÁT MEGSZÜNTETTÜK!

(VOLT KINIZSI LAKTANYA, DIEGO MELLETT)

BÚTOR

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



NYITVATARTÁS:
Hétfőtől szombatig:

07.00-21.00
Vasárnap:

07.00-18.00

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

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 - 21.30
14.00 - 21.30

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

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

638 Ft/l

0,5 l

319
Ft/db

785 Ft/l

0,33 l

259
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

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

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

259
Ft/db

319
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

(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.
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Hétfőtől szombatig:

09.00-13.00
Vasárnap:

ZÁRVA

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 12-től április 18-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését

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

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

Péntek:
Szombat:

Vasárnap:

káposztaleves fejeskáposztából, gombapaprikás galuskával
karalábéleves, paradicsomos húsgombóc sós burgonyával

olasz zöldségleves, töltött csirkecomb vitaminsalátával
csirkebecsinált-leves, aranygaluska vaníliapudinggal

brokkolikrémleves, rántott sajt vagy rántott borda rizzsel
csontleves eperlevéllel, sült kacsacomb párolt káposztával

és pirított burgonyával
zöldséges lebbencsleves, párizsi csirke vegyeskörettel

Salföld Község Önkormányzata
Salföld 121/1.

www.salfold.hu

értékesítésre
meghirdette a hrsz-ú ingatlant.
Az ér tékesítés részletes feltételeit tar talmazó

pályázati felhívás megtekinthető
a honlapon,

valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján
(8256 Salföld, Kossuth u. 31.).

FIGYELEM!
ÓRIÁSI CIPŐVÁSÁR ÁPRILIS 12-ÉN

(HÉTFŐN) 7-10-IG TAPOLCA PIACTÉREN!

TAVASZI CIPŐK 1500 FT-TÓL

ÁCS MUNKÁBAN JÁRTAS
SEGÉDMUNKÁS,

ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

06-30/620-5049
www.szlbau.hu

ÁCS,
GÉPKEZELŐ

KŐMŰVES,

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 280.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 400.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 235.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 290.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

+36-30/796-1526, diamondajtoablak@gmail.com

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

Tapolca, Ipar út 6. | 87/709-765, 06-30/90-22-219

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartásunk: H-P: 08.30-16.30

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

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.

TAPOLCA• GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS

• ANYAGMOZGATÁS

• TEREPRENDEZÉS

• ÉPÜLETBONTÁS

• TÖRŐFEJEZÉS

• KIS- ÉS NEHÉZGÉP
SZÁLLÍTÁS

• SPECIÁLIS MUNKAGÉP
SZÁLLÍTÁS

• ÖMLESZTETT
ÁRUFUVAROZÁS
(HOMOK, SÓDER,
FÖLD, KAVICS 1-26 T)

+36 70 377 2931
+36 30 939 4083

MAYERFOLDMUNKA.HU

INFO@MAYERFOLDMUNKA.HU

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

ZÉTA Ingatlanközvetítő és
Értekbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközve-
títő
Tapolca központjában önálló
gázkazános központi fűtésű,
részben felújított földszinti, 2 és
fél szobás lakás eladó. Ir.ár:
11,9 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca nyugati részén 2 és fél
szobás, étkezős családi ház 2
autós garázzsal, pincével eladó.
Ir.ár: 22 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Véndek-hegyen jó állapotú 3
szobás, konyhás hétvégi ház
1184 m2-es gyümölcsfás te-
lekkel, pincével, tűzrakó hellyel
csendes fekvésben eladó. Ir.ár:
8,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegy hegyma-
gasi részen 2 fél szobás, kony-
hás, fürdőszobás, balatoni pa-
norámás hétvégi ház pincével,
kb. 1500 m2 telekterülettel
eladó. Ir.ár: 18 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca városközponthoz kö-
zel eső 3 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás, 94 m2-es hasz-
nos lakóterületű családi ház
830 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 22 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Badacsonyörsön külterületi
balatoni panorámás, 2432 m2-
es telekterületű erdő 13 m2-es
boltíves pincével, 26 m2-es
hétvégi ház építésének lehe-
tőségével eladó. Ir.ár: 16 mFt
T.: 06-20/615-6635
Tapolca kertvárosában nap-
pali+4szobás, felújított, tető-
tér beépítéses családi ház ga-
rázzsal, pincével, műhellyel,
610 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 39,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635_____________________________

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

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt (eladót vagy kiadót),
építési telket, zártkertet, kül-
területet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügy-feleim ré-
szére Sümeg- és Tapolca kör-
nyékén, valamint Balaton-fel-
vidéken, Káli-medencében,
Művészetek Völgyében,
Keszthely-Tihany között. Kö-
szönettel, Bódis Péter Tel.: 06
70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu.
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél)_____________________________

Tapolcán és környékén eladó
ingatlant keresek 20 millió fo-
rintig, készpénzért. Felújításra
szoruló, polgári ház jellegű,
megkezdett építkezés, kisebb-
nagyobb telekterület is lehet.
Várom hívását a 06-20/433-
2463 telefonszámra._____________________________

Reziben 50+50 m2-es két-
szintes hétvégi ház, pince-
présházzal,2.372 m2 zártkerti
területen, vízzel, villannyal, Hé-
vizi kilátással eladó. Ár:  19.9
M Ft Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

A Szent György-hegyen talál-
ható Tarányi 1780 étterembe az
alábbi pozíciókra munkatársa-
kat keresünk: szakács, pizza
szakács, konyhai kisegítő, fel-
szolgáló, pultos. Érdeklődni és
jelentkezni a következő elér-
hetőségeken lehet: 0620/413-
9582, info@taranyi.hu_____________________________

A Kővágóörsi Napköziottho-
nos Óvoda pályázatot írt ki
óvodapedagógus állás betöl-
tésére. A pályázat megtekint-
hető a kozigallas.gov.hu, vala-
mint Kővágóörs Község Ön-
kormányzata honlapján._____________________________

A Kővágóörsi Közös Önkor-
mányzati Hivatal pályázatot
írt ki hatósági ügyintéző állás
betöltésére. A pályázat meg-
tekinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Kővágóörs Község
Önkormányzata honlapján._____________________________

Zánkai Barkácsboltba keres-
kedelemben jártas eladót kere-
sek éves állásra. Szakmai ta-
pasztalat előny, de nem feltétel.
Érd.: fényképes önéletrajzzal az
eracsavar@gmail.com e-mail
címen, vagy személyesen az üz-
letben. Tel.: 06-30/6764-394_____________________________

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

Kisapátiban működő kézműves
pékségbe keresünk elsősorban
fiatal, pályakezdő férfi munka-
társat. Szakképesítés, tapasz-
talat nem szükséges. Elvárások:
jogosítvány, közeli lakhely (25
km-en belül), érdeklődés a pék
szakma illetve a kenyérsütés
iránt. Saját autó előnyt jelent.
Egész éves, teljes állás, verseny-
képes fizetés, dinamikus-fiata-
los munkahely, hosszútávú mun-
kalehetőség. Jelentkezéseket
az alábbi e-mail címre várjuk:
buzalelkepekseg@gmail.com_____________________________

Állatok mellé, tanyára állat-
gondozót keresünk. Tel.: 06-
30/729-8148_____________________________

Felszolgálót egész éves fog-
lalkoztatással felveszünk. Érd.:
La Pergola Pizzéria Étterem, Ta-
polca, Árpád u. 1. Tel.: 06-
30/927-5766

Keresünk családi házakat, la-
kásokat,építési telkeket, nya-
ralókat, pincéket, zártkerti in-
gatlanokat, szőlőket és te-
rületeket. Ingatlanok vétele,
eladása teljes körű lebo-
nyolítással hatékonyan, rövid
időn belül saját, belső ügyfél-
körnek történő kiajánlással
is. Hívjon, 24 órán belül fel-
vesszük a kapcsolatot Önnel!
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Nemesvitán 100 m2-es, 2,5
szoba + nappalis, beépített,
felszerelt konyhás, étkezős,
egyszintes, újszerű, igényes,
mediterrán jellegű családi ház
szép, rendezett kerttel, grill
terasszal, kis balatoni rálátás-
sal  562 m2 összközműves te-
lekkel eladó. Ár: 52,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatongyörök felső, a 71-es
út feletti új építésű övezetében
2000m-es belterületi építési te-
lek nagyon szép kilátással el-
adó, 2 önálló telek is kialakít-
ható. Közművek közvetlenül
az ingatlan előtti aszfaltos
úton. Ár: 16,9 M FT Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Reziben 30+30 m2-es két-
szintes, felújításra szoruló hét-
végi ház, boltíves pincével,
2.824m2-es zártkerti terüle-
ten  vízzel, villannyal, jól meg-
közelíthető, Hévíz közelében
eladó. Ár: 14,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással haté-
konyan,belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatonrendesen 3016 m2,
gyönyörű Balatoni panorámás
szőlő külterület a 71-es úttól
100 m-re eladó.Víz és villany
közvetlen mellette. Ár: 10 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hévíz határában, pár percre a
fürdőtől 75 m2-es 3 szobás, új,
kulcsrakész, könnyűszerkeze-
tes apartman lakás, 255 m2
saját telekterülettel, zárt, kör-
bekerített üdülőközpontban
parkolóval eladó. Ár: 29,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen a kastély közeli
utcában 160 m2-es felújított,
szigetelt, kiváló állapotú 3 szo-
ba +  nappali-konyhás csalá-
di ház, további 88 m2-es önálló
épülettel, garázzsal, kúttal 604
m2 telken eladó. Ár: 52,5 M Ft
Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba
nappali, konyhás tégla építésű,
összközműves családi ház,
összesen 2155 m2 belterületi
telken, kerttel, 40 db termő
gyümölcsfával, 500 m telepí-
tett akácossal eladó. Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra szo-
ruló, közös udvaros, össz-
komfortos, gázfűtéses családi
ház, 230 m2-es telekrésszel
kedvező áron eladó. Fix ár: 7,3
M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes ( + tetőtér ), akár 2 ge-
nerációnak, panziónak is al-
kalmas, 5 szoba + 2 nappalis,
2 konyhás, 3 fürdőszobás, szi-
getelt, kiváló állapotú családi
ház nagy terasszal, gyönyörű
kilátással, teljes, igényes be-
rendezésével együtt, 1011 m2
telekkel eladó. Ár: 92 M FT Tel:
+36 70 376 7820    _____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vé-
tel prémium szolgáltatással.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Eladó Tapolcán a volt Tégla-
gyárral szemben a Mogyorós-
hegy lábánál, az országút mel-
lett 2956 m2 terület. A terület
fele gyümölcsös. Érd.: 06-
20/343-6094-es számon le-
het.

Eladó Tapolca belvárosában, 
III. emeleti (lift nincs) nappali
+ 2 szobás jó állapotú lakás.
Irányár: 17 M Ft Tel.: 06-
70/904-6110_____________________________

Eladó Tapolcán az Y házban ta-
lálható 8. emeleti 3 szobás
75 m2-es hőszigetelt, felújított
lakás, pincehasználati joggal.
Tel.: 06-20/9729-335 (08-18
óra között)._____________________________

Magánszemélytől Tapolca
belvárosában 2 szoba, össz-
komfortos lakás tetőtéri be-
építési lehetőséggel eladó. Ál-
lami támogatások igényelhe-
tők. Ir.ár: 15.450.000 Ft Tel.:
06-20/3720-400_____________________________

Tapolca belvárosában 36 m2-
es, földszinti lakásomat el-
cserélném ugyanekkora nagy-
ságúra vagy eladnám. Tel.:
06-20/326-6978_____________________________

Eladó Tapolcán a Május 1. ut-
cában 12 lakásos társasház-
ban, kiskertekre néző ablakok-
kal egy 60 m2-es erkélyes la-
kás. Két szoba, étkező, konyha,
fürdő, külön WC és spájz. +
önálló tároló helyiség a pincé-
ben. Ingatlanosok kíméljenek!
Érd.: 06-20/402-6897

Középkorú házaspár saját
részre keres kiadó kis nyaralót
panorámával július 1-től au-
gusztus 15-ig a Balaton-felvi-
déken Tapolca és Zánka között
bárhol. Víz, villany, fürdőszoba,
konyha szükséges. Tel.: 06-
20/935-0304 
ildiko070408@gmail.com_____________________________

Kiadó albérletet keresek saját
részre Badacsonytördemicen,
Badacsonytomajon, Bada-
csonyörsön, vagy a környéken.
Minden megoldás érdekel. Tel.:
06-70/247-4037_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában
25 m2-es frissen festett, te-
tőtéri, bútorozatlan lakás meg-
bízható, nem dohányzó bérlő-
nek minimum 1 évre kiadó. Há-
ziállattal nem költözhető. Ér-
deklődni munkanapokon 9-16
óráig a 30/815-26-07-es tele-
fonszámon lehet.

Vonyarcvashegyen újranyitó
Beauty Szalonunkba új csa-
patunk bővítéséhez kozmeti-
kusnak helyiség kiadó. Érd.:
06-30/741-7808

Üzletek és autók feliratozá-
sa, reklám- és megállító táb-
lák, óriásplakát, molinó ké-
szítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, felirato-
zása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-
20/980-8059_____________________________

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

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

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

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

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

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés. Tel.:
06-30/6615-093 Szabó Norbert

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

LAKÁS AC1Bdg Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

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

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

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, kölcsön-
zés, robogó alkatrészek, autó-
alkatrészek megrendelésre.
Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi te-
tőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építé-
sét, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-7730,
06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés. www. 
haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartását,
felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

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

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

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

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

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

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

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállít-
juk és igény szerint berendez-
zük bútorait! Teljeskörű ingat-
lan lomtalanítása, szemétel-
vitel, takarítás! Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betono-
zás, vakolás, kerítések, támf-
alak építése, fa és fal külső és
belső festése, bontás, sitt hor-
dás. UI: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155

Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvarozást,
költöztetést, lomok elhordá-
sát vállalom. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azon-
nal. 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_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villanyés gáz-
bojlerek vízkőtelenítése, fű-
tés- és vízrendszerek karban-
tartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autenti-
kus technológiák pl. pacsekolt
vakolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technológia.
Energetikai, műszaki bizton-
sági tanácsadás, gázipari mű-
szaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szi-
jártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
06-87/350-904_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő
és házlábazat tisztítása ma-
gasnyomású mosóval Tapol-
cán és környékén. Varga Zol-
tán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alapanya-
gokból, igényes kivitelben -
saját gyártás - megrendelhetők.
Vállaljuk gránit ablakpárká-
nyok, konyhapultok, kerítés
fedkövek készítését. Minőségi
munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfa-
ragó mester; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást,
kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetéte-
lét, veszélyes fák kivágását,
zöldhulladék elszállítást, sitt
hordást és sziklakertek építé-
sét. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-
2155_____________________________
Kőműves munkákat, belső át-
alakítást, falazást, vakolást,
betonozást, térkövezést, ill. já-
rólapozást, csempézést válla-
lok. Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Csatornacsövek
nyomvonal keresése, javítása.
Kiszállási díj nélkül, garanciá-
val. Tel.: 06-20/9844-667 e-
mail: berci0621@gmail.com_____________________________

TAKARÍTÁS!  Vállalom, ma-
gánházak, lakások, irodák, lép-
csőházak takarítását. Diszk-
réció, precíz munkavégzés.
Keressen bizalommal. tel.:
+36 20 315-0159 email: 
tbori25@gmail.com

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt lera-
kás, konyhakész és méterfa
szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalaní-
tása pincétől a padlásig. Min-
den, ami fuvar. Uitt: kőmű-
vesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, ke-
rítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése, wc-
wc tartály javítás, csapok-
csaptelepek cseréje, gáztűz-
helyek átalakítása (földgáz -
PB) stb. Mobil: +36-30/309-
6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-
duguláselhárítás, javítás-kar-
bantartás-új rendszerek kiépí-
tése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Műkő, márvány, gránit, sír-
emlékek, keretek, fedések, vá-
zák, mécsesek, sírtisztítások,
sírfelújítások, betűvésés. Sza-
bó István kőfaragó mester Ta-
polca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-
87/321-620_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726, 06-
20/230-6680_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás!
Szőlőmunkák, fűkaszálás, fűny-
írás és bozótirtás. Családi ház,
nyaraló kerti munkáit is vállal-
juk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Favágás  Veszélyes Fakivágás
Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Zöldhulladék el-
szállítás, Ingyenes Felmé-
rés. E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 Kardos Alpin_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóir-
tás, nádtető lángmentesítése,
favédelem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

Vállalom nyaralók, családi há-
zak takarítását, kertjének rend-
betételét, rendben tartását,
fűnyírást, fűkaszálást, bozó-
tirtást, sövény nyírást, zöld-
hulladék elszállítást. Tel.: 06-
30/331-3963_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása épüle-
tekre, villanyvezetékre lógó
ágak levágása és ezek közelé-
ben lévő fák kivágása, zöld-
hulladék elszállítás. Szabó Ad-
rián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

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

Nyárigumi 4 db 185/65x15
Vredestein 2018-ban vásárolt
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Ford Mondeo és Hunday Mát-
rix friss műszakival, garanciá-
val eladó. Tel.: 06-87/322-090,
06-30/586-7717_____________________________

Eladó Suzuki Swift 1,0 1998
évjáratú lejárt műszakival, ide-
iglenesen kivont forgalomból,
motorikusan jó, karosszéria
javításra szorul, nem törött. Ár:
65.000 Ft Tel.: 06-30/333-
4370_____________________________
Személyautókat, kisteher-
autókat, műszakist, lejárt
műszakist, ideiglenesen ki-
vontakat vásárolnék. Tel.:
06-20/556-9706

JÁRMŰ

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

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

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

Automata mosógép ablakos
és felültöltős, szárítógép, mik-
ró AEG Siemens porszívó ki-
tűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Üzemképtelen, megunt, útban
lévő kis és nagy, illetve egyéb
háztartási gépeit ingyen el-
szállítom Tapolca és térségé-
ben. Ezen kívül lomtalanítást,
fuvarozást, költöztetést válla-
lunk. Tel.: 06-70/211-5124_____________________________

Vegyes famulcs zsákolva el-
adó. Tel.: 06-30/415-2179_____________________________

Háztartási és egyéb gépeit
mosógép, mosogatógép, hűtő,
mikró, tűzhely, porszívó, fű-
nyíró, számítógép, stb. ingye-
nesen elszállítom. Teherautóval
lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-
30/468-3852_____________________________

Bontott kisméretű tégla 700
db raklapon, 60 ft/db áron el-
adó. Tel.: 06-31/322-4757_____________________________

10 l-es villanybojler 10 eFt, 1
db teatűzhely 10 eFt, 48 db sa-
mottégla 26x22x7 55 e Ft el-
adó. Tel.: 06-20/497-5421_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmo-
toros tologatós és önjárós pro-
fi fűnyírók, Stihl – Husqvarna fű-
kaszák, fémvágó szalagfűré-
szek, ELU gérvágó-körfűrész át-
fordítható asztallal, légkomp-
resszorok 4 L-től 100 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari
kivitelben is, benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők,
fúró- vésőkalapácsok, kétke-
zes vésőkalapács-bontókala-
pács 220V-os új, ütvefúró, fú-
rógép, profi akkus fúrók, felső-
marók, kis- és nagyflexek, sza-
lag-,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, felső-
gerendás vizes csempevágók,
állítható csőmenetvágó, levegős
szerszámok, tányércsiszoló 350
mm 380V, festék- és habarcs-
keverők, hidraulikus tápegység
300 bar/380V, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti gé-
pek szervizelése. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzin-
és dízelmotoros aggregátorok,
AS (Stihl) 3 kerekű önjáró ma-
gasfű nyíró, billenővályús hin-
tafűrészek, Elektra Beckum pro-
fi CO hegesztő, Bosch – ELU orr-
fűrészek 220 V, elektromos ka-
pálógépek, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
hómarók, vizesvágók 200-350
mm, benzinmotoros sterimó,
Wacker döngölőbéka, kombinált
gyalugépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók, kisméretű új-
szerű kapálógépek, ipari szalá-
mi szeletelő gép, eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi
kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Takarmány kukorica- és búza
zsákolva illetve lucerna-, szé-
na- és szalma körbála eladó Ta-
polcán. Szállítás megoldható!.
Tel: 06-30/900-2711

VEGYES oöl Köveskálon május eleji elvi-
tellel választási malacok le-
foglalhatók, elvihetők. Tel.: 06-
30/851-1963

_____________________________

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

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyha-
készen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig. T.:
06-30/520-0466

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátira, Nyi-
rádra, Szigligetre, Szent-
békkállára helyi újságkihor-
dót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Munkájára igényes szaká-
csot, férfi konyhai kisegítőt, ta-
karítónőt, karbantartót felve-
szünk balatoni üdülőbe. Mobil:
+36 20 943 06 43_____________________________

Fórum Pizza Éves állásra ke-
resünk azonnali kezdéssel, gya-
korlattal rendelkező szakácsot.
Érd.: 06-30/644-0756_____________________________

Tapolcára a Caramell kávézó-
ba és az újonnan nyíló Fröccs-
teraszra pultost, felszolgálót
és fagylaltárust azonnali kez-
déssel felveszünk. Érd.: 06-
30/959-2106

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Zöld Ráskó Kft. kertészeti mun-
kák elvégzésére egész éves
foglalkoztatásra munkatársat
keres.  A felvételnél előnyt je-
lent: B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés: 06-30/749-9002_____________________________

Badacsonyörsi fantasztikus
panorámás igényes 20 fős
vendégházunkba és új boro-
zónkba keresünk májustól:
Szakácsot: végzettséggel, heti
3 nap - kemencés vacsorák ké-
szítéséhez,  Borozó vezetőt : aki
lelkes,  kezében tartja a boro-
zó vezetését és szereti a ven-
déglátást, Reggeliztető és ta-
karító kollegát : aki szívesen ké-
szít szép tálakat a vendégeknek
és szeret rendet tartani. Érd:
304439348 vagy a szal-
las@siposborhaz.hu e-mailen_____________________________

Mindszentkállai borászatba
keresünk kertész-szőlészt, va-
lamint konyhai kisegítőt. Jo-
gosítvány előny. Jelentkezését
a koroka@koroka.hu email
címre, vagy a 06-20-961-3938
telefonon várjuk._____________________________

Építőipari Kft. kőműves és se-
gédmunkás kollégát keres be-
jelentett 8 órás munkarendben.
Éves szabadság, munkaruha
biztosított. Bér megegyezés
szerint. Érd.: 0630/455-9006,
0630/224-2450_____________________________

Cukrász munkalehetőség! Ta-
polcai cukrászműhelybe, önál-
ló munkavégzésre, részmun-
kaidőben vagy beugrósként
heti 15-20 órában dolgozó,
szakképzett cukrász munka-
társat keresünk! Telefon: 06 30
941-2530_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresek. Tel.: 06-70/7789-456

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

KÖZLEMÉNY

LAPZÁRTA MINDEN
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



NYITVATARTÁS:
Hétfőtől szombatig:

07.00-21.00
Vasárnap:

07.00-18.00

SÜMEG, BAGLYAS T R 2.é

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 - 21.30
14.00 - 21.30

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

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

638 Ft/l

0,5 l

319
Ft/db

785 Ft/l

0,33 l

259
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

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

478 Ft/l

239
Ft/db

498 Ft/l

249
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

478 Ft/l

239
Ft/db

259
Ft/db

319
Ft/db

0,33 l

0,5 l

755 Ft/l

618 Ft/l

(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

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk április 12-től április 18-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését

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

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

Péntek:
Szombat:

Vasárnap:

káposztaleves fejeskáposztából, gombapaprikás galuskával
karalábéleves, paradicsomos húsgombóc sós burgonyával

olasz zöldségleves, töltött csirkecomb vitaminsalátával
csirkebecsinált-leves, aranygaluska vaníliapudinggal

brokkolikrémleves, rántott sajt vagy rántott borda rizzsel
csontleves eperlevéllel, sült kacsacomb párolt káposztával

és pirított burgonyával
zöldséges lebbencsleves, párizsi csirke vegyeskörettel

Salföld Község Önkormányzata
Salföld 121/1.

www.salfold.hu

értékesítésre
meghirdette a hrsz-ú ingatlant.
Az ér tékesítés részletes feltételeit tar talmazó

pályázati felhívás megtekinthető
a honlapon,

valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján
(8256 Salföld, Kossuth u. 31.).

FIGYELEM!
ÓRIÁSI CIPŐVÁSÁR ÁPRILIS 12-ÉN

(HÉTFŐN) 7-10-IG TAPOLCA PIACTÉREN!

TAVASZI CIPŐK 1500 FT-TÓL

ÁCS MUNKÁBAN JÁRTAS
SEGÉDMUNKÁS,

ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁS

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

DOLGOZZ VELÜNK

KERESS JOBBAN

MUNKALEHETŐSÉG

SZ-L Bau Kft.
Tapolca

06-30/620-5049
www.szlbau.hu

ÁCS,
GÉPKEZELŐ

KŐMŰVES,

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 280.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 400.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Elérhető kezdő
havi bér

NETTÓ 235.000 Ft*

Több éves gyakorlattal
elérhető havi bér akár

NETTÓ 290.000 Ft*
* 2 szombattal, jelenléti jutalommal

B kategóriás jogosítvány
előnyt jelent!

Gyakorlat alapján
egyedi megállapodás.

EGÉSZ ÉVES FOGLALKOZTATÁS

Nyílászárók, redőnyök,
szúnyoghálók rövid határidővel.

Profi beépítés,
igény esetén helyreállítással.

Nyílászáró Csere Állami Támogatással!

Keressen bizalommal:

+36-30/796-1526, diamondajtoablak@gmail.com

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE,

ÜZEMBEHELYEZÉSE

BARÁTH TAMÁS
+36-30/896-8818

Email: barathservice@gmail.com

KERESSE FEL ÜZLETÜNKET!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Új bútorok, kiváló minőségben, kedvező árakon.

Szekrénysorok – konyhák – étkezők –

franciaágyak – nyitható kanapék – heverők – garnitúrák.

Komódok – gardróbok – kiegészítő kisbútorok.

Fenyő ágykeretek – szekrények – komódok stb.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek.

Egyedi méretre megrendelhetőek bútoraink!

Esztergált függönykarnisok – polcköz oszlopok.

Kiváló minőségű olasz forgószékek – vezetői fotelok.

Irodai és vezetői forgószékek. Fürdőszobabútorok.

Tapolca, Ipar út 6. | 87/709-765, 06-30/90-22-219

www.meszarosbutor.hu

Nyitvatartásunk: H-P: 08.30-16.30

meszarosbutor@gmail.com

facebook.com/meszarosbutor.hu

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

LAKBERENDEZÉS
BÚTOR

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

• Ú
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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.

TAPOLCA• GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS

• ANYAGMOZGATÁS

• TEREPRENDEZÉS

• ÉPÜLETBONTÁS

• TÖRŐFEJEZÉS

• KIS- ÉS NEHÉZGÉP
SZÁLLÍTÁS

• SPECIÁLIS MUNKAGÉP
SZÁLLÍTÁS

• ÖMLESZTETT
ÁRUFUVAROZÁS
(HOMOK, SÓDER,
FÖLD, KAVICS 1-26 T)

+36 70 377 2931
+36 30 939 4083

MAYERFOLDMUNKA.HU

INFO@MAYERFOLDMUNKA.HU

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

ZÉTA Ingatlanközvetítő és
Értekbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitvatartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 24 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök, ingatlanközve-
títő
Tapolca központjában önálló
gázkazános központi fűtésű,
részben felújított földszinti, 2 és
fél szobás lakás eladó. Ir.ár:
11,9 mFt Tel.: 06-20/915-6635
Tapolca nyugati részén 2 és fél
szobás, étkezős családi ház 2
autós garázzsal, pincével eladó.
Ir.ár: 22 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Véndek-hegyen jó állapotú 3
szobás, konyhás hétvégi ház
1184 m2-es gyümölcsfás te-
lekkel, pincével, tűzrakó hellyel
csendes fekvésben eladó. Ir.ár:
8,2 mFt. Tel.: 06-20/915-6635
Szent György-hegy hegyma-
gasi részen 2 fél szobás, kony-
hás, fürdőszobás, balatoni pa-
norámás hétvégi ház pincével,
kb. 1500 m2 telekterülettel
eladó. Ir.ár: 18 mFt. Tel.: 06-
20/915-6635
Tapolca városközponthoz kö-
zel eső 3 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás, 94 m2-es hasz-
nos lakóterületű családi ház
830 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 22 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Badacsonyörsön külterületi
balatoni panorámás, 2432 m2-
es telekterületű erdő 13 m2-es
boltíves pincével, 26 m2-es
hétvégi ház építésének lehe-
tőségével eladó. Ir.ár: 16 mFt
T.: 06-20/615-6635
Tapolca kertvárosában nap-
pali+4szobás, felújított, tető-
tér beépítéses családi ház ga-
rázzsal, pincével, műhellyel,
610 m2-es telekterülettel el-
adó. Ir.ár: 39,9 mFt Tel.: 06-
20/915-6635_____________________________

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

Eladó családi házat, lakást,
nyaralót, gazdasági épületet,
raktárt (eladót vagy kiadót),
építési telket, zártkertet, kül-
területet, szántót, legelőt, er-
dőt keresek ügy-feleim ré-
szére Sümeg- és Tapolca kör-
nyékén, valamint Balaton-fel-
vidéken, Káli-medencében,
Művészetek Völgyében,
Keszthely-Tihany között. Kö-
szönettel, Bódis Péter Tel.: 06
70 904 61 10, E-mail: 
peter.bodis@lidohome.hu.
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél)_____________________________

Tapolcán és környékén eladó
ingatlant keresek 20 millió fo-
rintig, készpénzért. Felújításra
szoruló, polgári ház jellegű,
megkezdett építkezés, kisebb-
nagyobb telekterület is lehet.
Várom hívását a 06-20/433-
2463 telefonszámra._____________________________

Reziben 50+50 m2-es két-
szintes hétvégi ház, pince-
présházzal,2.372 m2 zártkerti
területen, vízzel, villannyal, Hé-
vizi kilátással eladó. Ár:  19.9
M Ft Tel: +36 70 376 7820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

A Szent György-hegyen talál-
ható Tarányi 1780 étterembe az
alábbi pozíciókra munkatársa-
kat keresünk: szakács, pizza
szakács, konyhai kisegítő, fel-
szolgáló, pultos. Érdeklődni és
jelentkezni a következő elér-
hetőségeken lehet: 0620/413-
9582, info@taranyi.hu_____________________________

A Kővágóörsi Napköziottho-
nos Óvoda pályázatot írt ki
óvodapedagógus állás betöl-
tésére. A pályázat megtekint-
hető a kozigallas.gov.hu, vala-
mint Kővágóörs Község Ön-
kormányzata honlapján._____________________________

A Kővágóörsi Közös Önkor-
mányzati Hivatal pályázatot
írt ki hatósági ügyintéző állás
betöltésére. A pályázat meg-
tekinthető a kozigallas.gov.hu,
valamint Kővágóörs Község
Önkormányzata honlapján._____________________________

Zánkai Barkácsboltba keres-
kedelemben jártas eladót kere-
sek éves állásra. Szakmai ta-
pasztalat előny, de nem feltétel.
Érd.: fényképes önéletrajzzal az
eracsavar@gmail.com e-mail
címen, vagy személyesen az üz-
letben. Tel.: 06-30/6764-394_____________________________

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

Kisapátiban működő kézműves
pékségbe keresünk elsősorban
fiatal, pályakezdő férfi munka-
társat. Szakképesítés, tapasz-
talat nem szükséges. Elvárások:
jogosítvány, közeli lakhely (25
km-en belül), érdeklődés a pék
szakma illetve a kenyérsütés
iránt. Saját autó előnyt jelent.
Egész éves, teljes állás, verseny-
képes fizetés, dinamikus-fiata-
los munkahely, hosszútávú mun-
kalehetőség. Jelentkezéseket
az alábbi e-mail címre várjuk:
buzalelkepekseg@gmail.com_____________________________

Állatok mellé, tanyára állat-
gondozót keresünk. Tel.: 06-
30/729-8148_____________________________

Felszolgálót egész éves fog-
lalkoztatással felveszünk. Érd.:
La Pergola Pizzéria Étterem, Ta-
polca, Árpád u. 1. Tel.: 06-
30/927-5766

Keresünk családi házakat, la-
kásokat,építési telkeket, nya-
ralókat, pincéket, zártkerti in-
gatlanokat, szőlőket és te-
rületeket. Ingatlanok vétele,
eladása teljes körű lebo-
nyolítással hatékonyan, rövid
időn belül saját, belső ügyfél-
körnek történő kiajánlással
is. Hívjon, 24 órán belül fel-
vesszük a kapcsolatot Önnel!
Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Nemesvitán 100 m2-es, 2,5
szoba + nappalis, beépített,
felszerelt konyhás, étkezős,
egyszintes, újszerű, igényes,
mediterrán jellegű családi ház
szép, rendezett kerttel, grill
terasszal, kis balatoni rálátás-
sal  562 m2 összközműves te-
lekkel eladó. Ár: 52,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatongyörök felső, a 71-es
út feletti új építésű övezetében
2000m-es belterületi építési te-
lek nagyon szép kilátással el-
adó, 2 önálló telek is kialakít-
ható. Közművek közvetlenül
az ingatlan előtti aszfaltos
úton. Ár: 16,9 M FT Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Reziben 30+30 m2-es két-
szintes, felújításra szoruló hét-
végi ház, boltíves pincével,
2.824m2-es zártkerti terüle-
ten  vízzel, villannyal, jól meg-
közelíthető, Hévíz közelében
eladó. Ár: 14,9 M Ft Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingat-
lanok vétele, eladása teljes
körű lebonyolítással haté-
konyan,belső ügyfélkörnek
történő kiajánlással. Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatonrendesen 3016 m2,
gyönyörű Balatoni panorámás
szőlő külterület a 71-es úttól
100 m-re eladó.Víz és villany
közvetlen mellette. Ár: 10 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hévíz határában, pár percre a
fürdőtől 75 m2-es 3 szobás, új,
kulcsrakész, könnyűszerkeze-
tes apartman lakás, 255 m2
saját telekterülettel, zárt, kör-
bekerített üdülőközpontban
parkolóval eladó. Ár: 29,9 M Ft
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Keszthelyen a kastély közeli
utcában 160 m2-es felújított,
szigetelt, kiváló állapotú 3 szo-
ba +  nappali-konyhás csalá-
di ház, további 88 m2-es önálló
épülettel, garázzsal, kúttal 604
m2 telken eladó. Ár: 52,5 M Ft
Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Ukkon 80 m2-es, 2 szoba
nappali, konyhás tégla építésű,
összközműves családi ház,
összesen 2155 m2 belterületi
telken, kerttel, 40 db termő
gyümölcsfával, 500 m telepí-
tett akácossal eladó. Ár: 10,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Tapolcán 60 m2-es, 2+1 fél-
szobás, részben felújításra szo-
ruló, közös udvaros, össz-
komfortos, gázfűtéses családi
ház, 230 m2-es telekrésszel
kedvező áron eladó. Fix ár: 7,3
M FT Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Hegymagason 240 m2-es két-
szintes ( + tetőtér ), akár 2 ge-
nerációnak, panziónak is al-
kalmas, 5 szoba + 2 nappalis,
2 konyhás, 3 fürdőszobás, szi-
getelt, kiváló állapotú családi
ház nagy terasszal, gyönyörű
kilátással, teljes, igényes be-
rendezésével együtt, 1011 m2
telekkel eladó. Ár: 92 M FT Tel:
+36 70 376 7820    _____________________________

Eladó ingatlanokat keresünk!
Ingatlan eladás, ingatlan vé-
tel prémium szolgáltatással.
Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Eladó Tapolcán a volt Tégla-
gyárral szemben a Mogyorós-
hegy lábánál, az országút mel-
lett 2956 m2 terület. A terület
fele gyümölcsös. Érd.: 06-
20/343-6094-es számon le-
het.

Eladó Tapolca belvárosában, 
III. emeleti (lift nincs) nappali
+ 2 szobás jó állapotú lakás.
Irányár: 17 M Ft Tel.: 06-
70/904-6110_____________________________

Eladó Tapolcán az Y házban ta-
lálható 8. emeleti 3 szobás
75 m2-es hőszigetelt, felújított
lakás, pincehasználati joggal.
Tel.: 06-20/9729-335 (08-18
óra között)._____________________________

Magánszemélytől Tapolca
belvárosában 2 szoba, össz-
komfortos lakás tetőtéri be-
építési lehetőséggel eladó. Ál-
lami támogatások igényelhe-
tők. Ir.ár: 15.450.000 Ft Tel.:
06-20/3720-400_____________________________

Tapolca belvárosában 36 m2-
es, földszinti lakásomat el-
cserélném ugyanekkora nagy-
ságúra vagy eladnám. Tel.:
06-20/326-6978_____________________________

Eladó Tapolcán a Május 1. ut-
cában 12 lakásos társasház-
ban, kiskertekre néző ablakok-
kal egy 60 m2-es erkélyes la-
kás. Két szoba, étkező, konyha,
fürdő, külön WC és spájz. +
önálló tároló helyiség a pincé-
ben. Ingatlanosok kíméljenek!
Érd.: 06-20/402-6897

Középkorú házaspár saját
részre keres kiadó kis nyaralót
panorámával július 1-től au-
gusztus 15-ig a Balaton-felvi-
déken Tapolca és Zánka között
bárhol. Víz, villany, fürdőszoba,
konyha szükséges. Tel.: 06-
20/935-0304 
ildiko070408@gmail.com_____________________________

Kiadó albérletet keresek saját
részre Badacsonytördemicen,
Badacsonytomajon, Bada-
csonyörsön, vagy a környéken.
Minden megoldás érdekel. Tel.:
06-70/247-4037_____________________________

Tapolcán, a Május 1. utcában
25 m2-es frissen festett, te-
tőtéri, bútorozatlan lakás meg-
bízható, nem dohányzó bérlő-
nek minimum 1 évre kiadó. Há-
ziállattal nem költözhető. Ér-
deklődni munkanapokon 9-16
óráig a 30/815-26-07-es tele-
fonszámon lehet.

Vonyarcvashegyen újranyitó
Beauty Szalonunkba új csa-
patunk bővítéséhez kozmeti-
kusnak helyiség kiadó. Érd.:
06-30/741-7808

Üzletek és autók feliratozá-
sa, reklám- és megállító táb-
lák, óriásplakát, molinó ké-
szítése. Reklám feliratú
ponyvák készítése, felirato-
zása. Kölcsey Nyomda, Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 414-678, 06-
20/980-8059_____________________________

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

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

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

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

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

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés. Tel.:
06-30/6615-093 Szabó Norbert

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

LAKÁS AC1Bdg Szennyvízszállítás, DUGU-
LÁS ELHÁRÍTÁS. Czanka Bar-
nabás Tel.: 06-87/321-529,
06-30/262-0037 
www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

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

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

Kerékpárszerviz a Bringa-
centrumban javítás, kölcsön-
zés, robogó alkatrészek, autó-
alkatrészek megrendelésre.
Tapolca, Szent István u. 3.
Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Ács-állványozással kapcsola-
tos munkát vállalunk, új-régi te-
tőszerkezetek, kiülők, gará-
zsok, előtetők, féltetők építé-
sét, javítását és bádogozást
vállalunk. Tel.: 06-30/700-7730,
06-30/464-1461_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartonozás,
helyszíni felmérés, árajánlat.
Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pontos,
tiszta munkavégzés. www. 
haromfesto.atw.hu, Tel.: 06-
30/256-1677, 06-30/308-1379_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-
szerelés, tervezéstől a kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartását,
felújítását, átalakítását. Sóstai
László Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

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

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

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, javítása, cseréje. T.:
06-20/366-8659_____________________________

_____________________________

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

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

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

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés ra-
kodással, ajtótól ajtóig szállít-
juk és igény szerint berendez-
zük bútorait! Teljeskörű ingat-
lan lomtalanítása, szemétel-
vitel, takarítás! Tel.: 06-30/812-
2155_____________________________
Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betono-
zás, vakolás, kerítések, támf-
alak építése, fa és fal külső és
belső festése, bontás, sitt hor-
dás. UI: fuvarozás, építési
anyag mozgatás. Megbízható
tiszta munka számlaképesen.
T.: 06-30/812-2155

Épületbontást, teljeskörű fel-
újítást, építést, árufuvarozást,
költöztetést, lomok elhordá-
sát vállalom. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-70/279-9040_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azon-
nal. 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_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javí-
tása. Továbbá konvektorok,
kazánok, vízmelegítők, nagy-
konyhai gázüzemű berende-
zések javítása, villanyés gáz-
bojlerek vízkőtelenítése, fű-
tés- és vízrendszerek karban-
tartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Parasztházak, pincék, gazda-
sági épületek korhű felújítását
vállalja építőipari Kft. autenti-
kus technológiák pl. pacsekolt
vakolat, paraszt födém, tetőtér
beépítés rátétgerendával stb.
Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkőtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs technológia.
Energetikai, műszaki bizton-
sági tanácsadás, gázipari mű-
szaki-biztonsági felülvizsgálat.
Remeha lakossági szerviz. Szi-
jártó Jenő T.: 06-30/377-8269,
06-87/350-904_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés, térkő
és házlábazat tisztítása ma-
gasnyomású mosóval Tapol-
cán és környékén. Varga Zol-
tán 06-70/224-1687, 
csergatea@freemail.hu_____________________________

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alapanya-
gokból, igényes kivitelben -
saját gyártás - megrendelhetők.
Vállaljuk gránit ablakpárká-
nyok, konyhapultok, kerítés
fedkövek készítését. Minőségi
munka megbízható, helyi szak-
embertől. Szilasi Sándor kőfa-
ragó mester; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több
éves tapasztalattal, metszéstől
– szüretig minden, ami szőlő,
szőlőkivágás, telepítés. Vala-
mint permetezést, fűnyírást,
kaszálást, bozótirtást, elha-
nyagolt területek rendbetéte-
lét, veszélyes fák kivágását,
zöldhulladék elszállítást, sitt
hordást és sziklakertek építé-
sét. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon biza-
lommal, megbízható munka,
számlaképesen. T.: 06-30/812-
2155_____________________________
Kőműves munkákat, belső át-
alakítást, falazást, vakolást,
betonozást, térkövezést, ill. já-
rólapozást, csempézést válla-
lok. Tel.: 06-30/273-3261_____________________________

_____________________________

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Csatornacsövek
nyomvonal keresése, javítása.
Kiszállási díj nélkül, garanciá-
val. Tel.: 06-20/9844-667 e-
mail: berci0621@gmail.com_____________________________

TAKARÍTÁS!  Vállalom, ma-
gánházak, lakások, irodák, lép-
csőházak takarítását. Diszk-
réció, precíz munkavégzés.
Keressen bizalommal. tel.:
+36 20 315-0159 email: 
tbori25@gmail.com

Fuvarozás, belföldi és külföl-
di árufuvarozás. Építőanyag
szállítás, költöztetés, sitt lera-
kás, konyhakész és méterfa
szállítás. Lakások, nyaralók,
garázsok teljeskörű lomtalaní-
tása pincétől a padlásig. Min-
den, ami fuvar. Uitt: kőmű-
vesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, ke-
rítések építése, felújítás és
festés. Hívjon bizalommal,
megbízható munka, számla-
képesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek
és fűtési rendszerek javítása.
Bojlerek vízkőmentesítése, wc-
wc tartály javítás, csapok-
csaptelepek cseréje, gáztűz-
helyek átalakítása (földgáz -
PB) stb. Mobil: +36-30/309-
6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-
duguláselhárítás, javítás-kar-
bantartás-új rendszerek kiépí-
tése. Balogh Zsolt. E-mail: 
balogh.zsolt0910@freemail.hu,
Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Műkő, márvány, gránit, sír-
emlékek, keretek, fedések, vá-
zák, mécsesek, sírtisztítások,
sírfelújítások, betűvésés. Sza-
bó István kőfaragó mester Ta-
polca, Bacsó B. u. 25. Tel.: 06-
87/321-620_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fű-
tésrendszerek javítása, laka-
tosmunkák szakszerűen, ol-
csón. Regisztrált szerelő, vil-
lamos mérőhely kivitelezése.
Tel.: 06-20/348-2726, 06-
20/230-6680_____________________________

Vállalunk! Bontás, kőműves
munkák, teljes házfelújítás!
Szőlőmunkák, fűkaszálás, fűny-
írás és bozótirtás. Családi ház,
nyaraló kerti munkáit is vállal-
juk. Tel.: 06-30/8548-119_____________________________

Favágás  Veszélyes Fakivágás
Alpintechnikával, Faápolás,
Ágdarálás, Zöldhulladék el-
szállítás, Ingyenes Felmé-
rés. E-mail: kardosalpin@
gmail.com Tel.: +36 30 251
6225 Kardos Alpin_____________________________

Darázs-, rovar- es rágcsálóir-
tás, nádtető lángmentesítése,
favédelem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

Vállalom nyaralók, családi há-
zak takarítását, kertjének rend-
betételét, rendben tartását,
fűnyírást, fűkaszálást, bozó-
tirtást, sövény nyírást, zöld-
hulladék elszállítást. Tel.: 06-
30/331-3963_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák
kivágása, gallyazása épüle-
tekre, villanyvezetékre lógó
ágak levágása és ezek közelé-
ben lévő fák kivágása, zöld-
hulladék elszállítás. Szabó Ad-
rián Tel.: 06-20/563-6767_____________________________

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

Nyárigumi 4 db 185/65x15
Vredestein 2018-ban vásárolt
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Ford Mondeo és Hunday Mát-
rix friss műszakival, garanciá-
val eladó. Tel.: 06-87/322-090,
06-30/586-7717_____________________________

Eladó Suzuki Swift 1,0 1998
évjáratú lejárt műszakival, ide-
iglenesen kivont forgalomból,
motorikusan jó, karosszéria
javításra szorul, nem törött. Ár:
65.000 Ft Tel.: 06-30/333-
4370_____________________________
Személyautókat, kisteher-
autókat, műszakist, lejárt
műszakist, ideiglenesen ki-
vontakat vásárolnék. Tel.:
06-20/556-9706

JÁRMŰ

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

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

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

Automata mosógép ablakos
és felültöltős, szárítógép, mik-
ró AEG Siemens porszívó ki-
tűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Üzemképtelen, megunt, útban
lévő kis és nagy, illetve egyéb
háztartási gépeit ingyen el-
szállítom Tapolca és térségé-
ben. Ezen kívül lomtalanítást,
fuvarozást, költöztetést válla-
lunk. Tel.: 06-70/211-5124_____________________________

Vegyes famulcs zsákolva el-
adó. Tel.: 06-30/415-2179_____________________________

Háztartási és egyéb gépeit
mosógép, mosogatógép, hűtő,
mikró, tűzhely, porszívó, fű-
nyíró, számítógép, stb. ingye-
nesen elszállítom. Teherautóval
lomtalanítást vállalok. Tel.: 06-
30/468-3852_____________________________

Bontott kisméretű tégla 700
db raklapon, 60 ft/db áron el-
adó. Tel.: 06-31/322-4757_____________________________

10 l-es villanybojler 10 eFt, 1
db teatűzhely 10 eFt, 48 db sa-
mottégla 26x22x7 55 e Ft el-
adó. Tel.: 06-20/497-5421_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmo-
toros tologatós és önjárós pro-
fi fűnyírók, Stihl – Husqvarna fű-
kaszák, fémvágó szalagfűré-
szek, ELU gérvágó-körfűrész át-
fordítható asztallal, légkomp-
resszorok 4 L-től 100 L-ig kü-
lönböző teljesítménnyel ipari
kivitelben is, benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők,
fúró- vésőkalapácsok, kétke-
zes vésőkalapács-bontókala-
pács 220V-os új, ütvefúró, fú-
rógép, profi akkus fúrók, felső-
marók, kis- és nagyflexek, sza-
lag-,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes kö-
szörűk, dekopírfűrészek, felső-
gerendás vizes csempevágók,
állítható csőmenetvágó, levegős
szerszámok, tányércsiszoló 350
mm 380V, festék- és habarcs-
keverők, hidraulikus tápegység
300 bar/380V, gérvágók 210-
305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok,
eladó. Szerszámgépek, kerti gé-
pek szervizelése. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari por-
szívók, akkus porszívó, benzin-
és dízelmotoros aggregátorok,
AS (Stihl) 3 kerekű önjáró ma-
gasfű nyíró, billenővályús hin-
tafűrészek, Elektra Beckum pro-
fi CO hegesztő, Bosch – ELU orr-
fűrészek 220 V, elektromos ka-
pálógépek, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
hómarók, vizesvágók 200-350
mm, benzinmotoros sterimó,
Wacker döngölőbéka, kombinált
gyalugépek 205-260 mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-
160 A Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók, kisméretű új-
szerű kapálógépek, ipari szalá-
mi szeletelő gép, eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi
kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Takarmány kukorica- és búza
zsákolva illetve lucerna-, szé-
na- és szalma körbála eladó Ta-
polcán. Szállítás megoldható!.
Tel: 06-30/900-2711

VEGYES oöl Köveskálon május eleji elvi-
tellel választási malacok le-
foglalhatók, elvihetők. Tel.: 06-
30/851-1963

_____________________________

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

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

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

Tűzifa! Fűrészüzemünkből szá-
raz, kiváló fűtőértékű tölgyfa-
melléktermék tűzifa konyha-
készen, kiszállítva eladó. Kis
kályhától a kazán méretig. T.:
06-30/520-0466

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Monostorapátira, Nyi-
rádra, Szigligetre, Szent-
békkállára helyi újságkihor-
dót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059 munkaidőben_____________________________

Munkájára igényes szaká-
csot, férfi konyhai kisegítőt, ta-
karítónőt, karbantartót felve-
szünk balatoni üdülőbe. Mobil:
+36 20 943 06 43_____________________________

Fórum Pizza Éves állásra ke-
resünk azonnali kezdéssel, gya-
korlattal rendelkező szakácsot.
Érd.: 06-30/644-0756_____________________________

Tapolcára a Caramell kávézó-
ba és az újonnan nyíló Fröccs-
teraszra pultost, felszolgálót
és fagylaltárust azonnali kez-
déssel felveszünk. Érd.: 06-
30/959-2106

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Zöld Ráskó Kft. kertészeti mun-
kák elvégzésére egész éves
foglalkoztatásra munkatársat
keres.  A felvételnél előnyt je-
lent: B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés: 06-30/749-9002_____________________________

Badacsonyörsi fantasztikus
panorámás igényes 20 fős
vendégházunkba és új boro-
zónkba keresünk májustól:
Szakácsot: végzettséggel, heti
3 nap - kemencés vacsorák ké-
szítéséhez,  Borozó vezetőt : aki
lelkes,  kezében tartja a boro-
zó vezetését és szereti a ven-
déglátást, Reggeliztető és ta-
karító kollegát : aki szívesen ké-
szít szép tálakat a vendégeknek
és szeret rendet tartani. Érd:
304439348 vagy a szal-
las@siposborhaz.hu e-mailen_____________________________

Mindszentkállai borászatba
keresünk kertész-szőlészt, va-
lamint konyhai kisegítőt. Jo-
gosítvány előny. Jelentkezését
a koroka@koroka.hu email
címre, vagy a 06-20-961-3938
telefonon várjuk._____________________________

Építőipari Kft. kőműves és se-
gédmunkás kollégát keres be-
jelentett 8 órás munkarendben.
Éves szabadság, munkaruha
biztosított. Bér megegyezés
szerint. Érd.: 0630/455-9006,
0630/224-2450_____________________________

Cukrász munkalehetőség! Ta-
polcai cukrászműhelybe, önál-
ló munkavégzésre, részmun-
kaidőben vagy beugrósként
heti 15-20 órában dolgozó,
szakképzett cukrász munka-
társat keresünk! Telefon: 06 30
941-2530_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresek. Tel.: 06-70/7789-456

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. Pé-
tervári Márta. Bőrbetegségek,
hajgyógyászat, visszér, orvosi
kozmetológiai beavatkozások,
hasi ultrahangok vizsgálata.
Keszthely, Deák F. u. 43. Érd.: 06-
83/311-382, 06-30/375-2734

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!

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXVII. évf./14.   2021. április 10.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

• Operátor

• Szerszámfelrakó

• Beállító lakatos

• Raktári csoportvezető

(fröccsöntőgép-kezelő)

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye:
8248 Nemesvámos,
Huszárok útja 2.

Amit kínálunk:

Tapolca irányából céges járat (Tapolca-
Vigántpetend-Pula-Nagyvázsony-Nemesvámos,
Nagyvázsony-Mencshely-Vöröstó-Tótvázsony-
Hidegkút-Kövesgyűr puszta-Nemesvámos)

• Kiszámítható jövedelem
• Törvényen felüli, jelentősen magasabb éjszakás

pótlék
• Jelenléti prémium már próbaidő alatt
• Teljesítménybónusz
• Felvétel saját állományba
•

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

A a nemzetközi érdekeltségű Bock cégcsoport tagja. Piacvezető
német családi vállalkozásként Magyarországon Ajkán, Noszlopon és Nemesvámoson
rendelkezik telephellyel. Ma már több, mint 1000 Kollégának köszönhetjük cégünk
töretlen sikerét az irodabútor alkatrészgyártás, műanyag fröccsöntés, illetve
fröccsöntő szerszámgyártás területén.

Bock Hungária Kft.

Megnövekedett feladataink ellátására keressük
új Kollégánkat az alábbi munkakörökbe Nemesvámosra:

Várjuk jelentkezését! A Mi világunk az Ön lehetősége! Legyen Ön is a sikeres nemesvámosi csapatunk tagja.

Munkavégzés helye: 8248 Nemesvámos, Huszárok útja 2.

Fröccsöntő gépbeállító lakatos Raktári csoportvezető
Feladatok:

Elvárások:

• Műanyag-fröccsöntő gépek indítása, beállítása
• Átállások, szerszámcserék lebonyolítása,

gyártási paraméterek beállítása
• Minőségi és a technológiai paraméterek

folyamatos felügyelete, optimalizálása

• Műszaki jellegű szakmunkás végzettség
• Műszaki rajz- és anyagismeret
• Műanyag-fröccsöntésben szerzett 2-3 éves

gépbeállítói tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása

Feladatok:

Elvárások:

• Irányítani a raktárban dolgozó munkatársakat
• Figyeli a raktárban a készletszinteket, mennyiségileg és minőségileg

átveszi, szakszerűen tárolja és kiadja az anyagokat,
a készletmozgásokat naprakészen rögzíti, megfelelően dokumentálja

• Felelős a kizárólagosan a kezelésében lévő készletek meglétéért,
rendszeresen ellenőrzi a készletegyezőséget, az esetleges hiányt és
többletet jelzi felettese felé

• Középfokú végzettség és legalább 3 év raktáros szakmai tapasztalat
• Vezetőállásos, gyalogkíséretű targoncás jogosítvány és OKJ bizonyítvány
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Jelentkezés módja munkaidőben telefonon Facebook-on: Bock Hungária Kft.
E-mailben: allas@bockhungaria.hu

06 70 520 7410 •

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:

Betanított munkásokat
operátorokat, gépkezelőket,

kézi összeszerelőket,
anyagmozgatókat

Targoncavezetőket
keresünk azonnali kezdéssel

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL
FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Kezdő alapbérek 215-245.000 Ft/hó-tól,
Pótlékok (10-20-40%), Étkezési támogatás,

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

Ingatlanpont Kft.

Az OTP Ingatlanpont
tapolcai irodájába

keres.

Jelentkezni:
06-70/9410-936

érettségivel,
gépjármuvel és
jogosítvánnyal

rendelkezo
munkatársakat

Beszerzési asszisztens állás Tapolcán

Megnövekedett feladatmennyiségünk miatt, tapolcai
irodánkba, jó kedélyű, fiatalos csapatunkba keresünk

kollégát.
Itt a helyed, ha felelősségteljesen, lelkiismeretesen látod el a

rád bízott feladatokat, de az sem áll tőled távol, hogy a
kollégákkal együtt nevess egy-egy jó sztorin. Téged keresünk,

amennyiben olyan személy vagy, aki a rutin feladatokba
hamar beletanul és a kihívást jelentő helyzetekben együtt

ötletel a többiekkel.

Beszerzési asszisztens

Feladatok:

Elvárásaink:

Előnyt jelent:

Amit kínálunk:

- külföldi partnerekkel való kapcsolattartás
angol nyelven e-mailen, telefonon, személyesen

- új és meglévő magyarországi ügyfelekkel történő
telefonos/e-mailes kapcsolattartás

- értékesítési folyamatok általános támogatása
- esetenként ügyfélszolgálati feladatok támogatása
- évente 1-2 kiállításon való részvétel kiállítóként,
rendezvényszervezés

- egyéb adminisztrációs feladatok
- nyelvismeret: felsőfokú angol nyelvtudás, írásban
és szóban (az állásinterjú egy része angol nyelven
fog zajlani)

- minimum középfokú végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- önálló munkavégzés
- min. 2-3 éves irodai tapasztalat
- főiskolai vagy egyetemi diploma
- további nyelvek ismerete
- logisztikai ismeretek
- jó kommunikációs készség
- csapatszellem
- kereskedelmi tapasztalat
- hosszú távú szakmai fejlődési lehetőség
- fiatalos, jó hangulatú, motivált csapat
- versenyképes jövedelem
- családias légkör
- modern, exkluzív munkakörnyezet
- rugalmas munkaidő
- béren kívüli juttatás
- céges mobiltelefon, próbaidő lejáratát követően
magánhasználatra is

Fényképpel ellátott, részletes, angol és magyar nyelvű
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet az alábbi
email címre várjuk :2021.04.16-ig hr@smtech.hu

www.smtech.hu

Cégünk,
a

egy dinamikusan
fejlődő vállalkozás.

Sheet Metal

Technológia Kft.

CsokeszFuvar

Tel.: +36-20/560-2759
e-mail: csokeszfuvar@gmail.com

3,5 tonnás kisteherautóval

- ömlesztett

- darabos

áruk szállítását vállalom.

Szigligeti Aranypatkó Kisvendéglőbe

kollégákat keresünk terv szerint éves állásra.
Szezonális munkavállalók jelentkezését is várjuk.

További információ Gaál Balázs étterem vezetőnél

a +36-30/233-2984 számon. Kérjük, küldje el fényképes

önéletrajzát a patkoszigliget@gmail.com e-mail címre.

szakács, konyhai kisegítő,
pultos, felszolgáló

A hely a megszokott, de a vezetőség új!

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.

Gépi vakolást vállalunk
kedvező áron!

Érdeklődni a 06-30/446-9345 telefonszámon lehet!

Gyors és tiszta munkavégzés!

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

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

Nyitvatartás:
Hétköznap: 9-17, Szombat: 8-12

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

• több mint 50 féle laminált padló
azonnali készletről

•szőnyegek nagy választékban

•függönyök akciós varrással
•vízálló padlók
•padlószőnyegek

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával

foglalkozó cég felvételt hirdet:

Feladata:

irodák és szociális helyiségek takarítása

részmunkaidőben napi 6 órában

TAKARÍTÓNŐ munkakörbe

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet Monostorapátiba

szakmunkások részére
többműszakos munkarendbe

egyműszakos munkarendbe

• CNC GÉPKEZELŐ

• LAKATOS-HEGESZTŐ

• ALU ÖSSZESZERELŐ

Profilmegmunkáló és fűrészgépekre tapasztalattal

Nyílászáró elemek, burkolatok készítése, hegesztése gyártási
tapasztalattal

Nyílászáró elemek összeszerelésére gyártásban szerzett
tapasztalattal

Jelentkezni lehet személyesen:

estmkft@strabag.com
8296 Monostorapáti, Rákóczi u. 37. Tel.: 06-87/535-220
vagy önéletrajz beküldésével:

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

egyműszakos munkarendbe

RAKTÁROS
munkakörbe

Elvárások:

Előny:

Feladatok:

• rendszerben gondolkozás, beszállítói rendszerek gyors

megértése

• középfokú végzettség

• felhasználói szintű számítógépes és MS Word, Excel

ismeretek

• targoncás jogosítvány

• állóképesség, terhelhetőség, jó memória

• német nyelvtudás

• raktározási területen szerzett tapasztalat

• beérkező anyagok átvétele, raktározása és kiadása

• anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között

• raktári rend fenntartásának biztosítása

• raktári adminisztrációs feladatok ellátása

XPS szigetelőanyag gyártó cég keres munkatársakat
azonnali kezdéssel nyirádi telephelyre az alábbi pozíciókra:

(gyakorlattal rendelkező)

CSOMAGLESZEDŐ / GÉPKEZELŐ /
GÉPBEÁLLÍTÓ / GÉPLAKATOS /

VILLANYSZERELŐ, MŰSZERÉSZ

Jelentkezni lehet telefonon a +36-30/402-5799 vagy +36-30/599-9867
számon.

H U N G A R Y K F T.

Amit kínálunk:

Előny:

Elvárások:

- versenyképes fizetés - béren felüli juttatások
- utazási támogatás - hosszú távú munkaviszony egy biztos

alapokon álló vállalatnál - karrier építési lehetőség
- targoncavezetői jogosítvány - PLC ismeretek

- gyártási területen szerzett tapasztalat
- folyamatos műszakos munkarend vállalása

- pontos, precíz munkavégzés

EMOTION
RÁDIÓFREKVENCIA

HOZD MAGAD FORMÁBA!!!

KERESSETEK TANÁCSÉRT!!!

MEGÉRKEZETT A GRÁCIÁBA!!!

ÚJRA NYITVA!

Kovács Ágnes Gyöngyvér
Kozmetikus Mester, Image Peeling Szakember

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

www.gracia-beauty-center.hu

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

CSÚCSTECHNOLÓGIA
AZ ALAKFORMÁLÁSBAN!!!

Az Emotion RF4
multipoláris

rádiófrekvenciás
technológia

a legújabb tudományos
fejlődést kínálja

a cellulit kezelésben,
a testformálásban,

a zsírbontásban,
a bőrfeszesítésben

és az öregedés ellen.

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2021. 04. 08 - 2021. 04. 21.
Sertés csontos karaj
Sertéslapocka
Sertés hátsó csülök
Sertés fagyasztott vesepecsenye

Pápai juhbeles virsli
Pápai nyelves disznósajt
Pápai nyári turista
Pápai főtt császárszalonna
Pápai párizsi

Sertészsír 5 kg és 0,5 kg

Fagyasztott pecsenye kacsacomb

1.290 Ft/kg
1.190 Ft/kg

999 Ft/kg
1.630 Ft/kg

1.890 Ft/kg
1.150 Ft/kg
2.190 Ft/kg
1.990 Ft/kg
1.050 Ft/kg

620 Ft/kg

990 Ft/kg

Eladó, pénztáros munkatársat felveszünk!
Érd.: 06-30/415-3980

Az Ingatlan Patika Kft. tapolcai székhelyére
INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐT

ÉPÍTŐIPARI MUNKÁRA

keres ingatlanok közvetítésére,
értékbecslésre és a cég tulajdonában lévő ingatlanok

menedzselésére.

szorgalmas, dolgozni akaró „ezermester” karbantartó
munkatársat alkalmazna.

Fizikai munkakörben:

Érdeklődni a 06-30/552-2328-as telefonszámon Horváth Norbertnél lehet.

Hálás szívvel mondok
köszönetet a könyv

megjelenését támogatóknak
és a szerzőtársaimnak!

SZERETETLÁNC
A JÁRVÁNY IDEJÉN

VASVÁRI OPTIKA
www.facebook.com/Optika Vasvári

8300 Tapolca, Petőfi u. 18. Tel.: 06-30/632-1569(a Stari mellett)

Fényre sötétedő
szemüveglencsék

(egyfókuszú és multifokális)

30% kedvezménnyel!

CSOMAGOLÓ KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

SZENZOR ÖSSZESZERELŐ

VESZPRÉMI MUNKÁK
INGYENES BUSZJÁRATOKKAL!

Alapbér: br. 205.000 Ft + akár 50 % műszakpótlék
+ Cafeteria: br. 25.900 Ft + jelenléti bónusz: br. 5000 Ft

Átlagosan elérhető kereset: nettó 170.000 Ft-tól
+ étkezési lehetőség

Kölcsönzést-közvetítést

eng. nyil. szám: 4376-4./2003.

+36 20 272 61 18

+36 20 216 56 10

Nyitvatartás: hétfõtõl-péntekig 8.00-16.00 óráig.

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

Komplett gránit síremlékek
megrendelhetõk

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

gránit anyagokból.

2 cm-es minõségi

gránit ablakpárkányok

már 30.000 Ft/m ártól

(többféle színben)

megrendelhetõk.

2

KŐFARAGÓ MESTER

Gránit virágláda AKCIÓ a készlet erejéig.
35.000 Ft helyett 25.000 Ft/db.

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

Reklámdekorációk
készítése!

kft.nyomda

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

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

ELKÖLTÖZTÜNK!

EGYEDI KONYHÁK, BÚTOROK GYÁRTÁSA!
IGÉNY SZERINT HELYSZÍNI FELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS,

LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS!

ÚJ CÍMÜNK: TAPOLCA, KESZTHELYI ÚT

KÁRPITOS GARNITÚRÁK FORGALMAZÁSÁT MEGSZÜNTETTÜK!

(VOLT KINIZSI LAKTANYA, DIEGO MELLETT)

BÚTOR

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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