
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!

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXIV. évf./27.   2018. július 21.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

A TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
távfűtési tevékenysége ellátásához

gyakorlattal rendelkező
CSŐSZERELŐ végzettségű és

HEGESZTŐ képesítéssel rendelkező
szakmunkás munkatársat keres.

Számítógépes ismeretek és B kategóriás jogosítvány
szükséges.
Amit ajánlunk: versenyképes jövedelem, cafetéria
juttatások, továbbképzés, hosszú távú munkalehetőség.
Pályázatokat a vgkft.tavfutes@t-online.hu e-mail címre, vagy
a 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9. postai címre kérjük elküldeni,

az elérhetőség megjelölésével.

Transzportbeton
gyártás,
szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
1 műszakos munkarendbe

Építőipari árucsomagolókat
(egyszerűsített foglalkoztatás, heti kifizetés)

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

kézi összeszerelőket, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat
(SMT gépkezelőket 12 órás munkarendbe)

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

2 műszakos munkarendbe

3 vagy folyamatos műszakrendbe

Betanított munkásokat

Raktári adminisztrátorokat, Betanított munkásokat

Raktárosokat, Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel

(ülő munka, magas kereset)

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

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

06-88/400-453, 06-20/929-2430
vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben:

manatwork@manatwork.hu

KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER, ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS,
PRÉMIUM, 13. HAVI JUTTATÁS,
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

CAFETERIA,

Kezdő alapbérek 177.000-192.500 Ft/hó-tól

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ 100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,
- árajánlat készítés,
- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

NYÁRI AKCIÓ!
MOST 25% KEDVEZMÉNNYEL!
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

KÚTFÚRÁS
TALAJHŐ

HASZNOSÍTÁS

SZAHARA 2002 Kft.
Tapolca

Vízker TELEP
Tapolca, Sebron

Nyitva: H-P: 7.30-16.00
Szo: 8.00-12.00

Tel.: 06-30/3369-819
87/687-652

Tel.: 06-30/498-1181
87/709-054

SZONDA-
FURATOK

TERVEZÉS,
ENGEDÉLYEZÉS,

KIVITELEZÉS

Víz- és PVC

csatornacsövek

idomok és egyéb

szerelvények

Grundfos

szivattyúk,

hidrofor tartályok,

dréncső,

geotextília

értékesítése.

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

KAPCSOLAT: 06-30/620-5049
hr@szlbau.hu • www.szlbau.hu
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

Elérhető havi kereset akár
NETTÓ 160 000 Ft

+ SZOMBAT: -tól
+ KÉSZPÉNZ KAFETÉRIA

12.500 Ft

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

Elérhető havi kereset akár
NETTÓ 210 000 Ft

festő, ács, kőműves, lakatos

+ SZOMBAT: -tól
+ KÉSZPÉNZ KAFETÉRIA

17.000 Ft

DOLGOZZ ÉS KERESS
VELÜNK JOBBAN

INTERVILL KFT.
8460 Devecser, Bem u. 1. • +36-30/939-6436
1. Saját gyártású termékeink:

• Kerítésfonatok
• Vadhálók
• Növénynevelő hullámosított pálcák

2. Jó minőségű fél-professzionális,
professzionális damilos fűkaszák
26.000 Ft-tól.

3. Háti motoros, szivattyús
permetezőgépek 39.000 Ft-ért.

4. Tűzi horganyzott szőlő soroszlopok
60X40X1,5X2500 mm-es méretben,
1.990 Ft/db.

5. Komplett szőlő támrendszerek!
6. Motoros láncfűrészek 25.000 Ft-ért.
Áraink bruttó fogyasztói árak és az ÁFA-t tartalmazzák!

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)BADACSONY, Park u. 1.

Hétfőtől csütörtökig: 10.30-14.00, 14.30-19.30
Péntek-szombat-vasárnap:

10.30-14.00, 14.30-21.30

Nyitvatartási idő

BÚTOR

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6

Tapolca, Halápi út (Garázssor)

+3630/9069-159 +3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Egyedi bútorgyártás- ingyenes felmérésEgyedi bútorgyártás- ingyenes felmérés

Látogasson el hozzánk, megéri!

Helyszíni felmérés • 3D színes látványtervHelyszíni felmérés • 3D színes látványterv

• minőségi franciaágyak 15 típus
• kanapék 22 típus
• sarokgarnitúrák 9 típus
• nappali szekrénysorok
• hálószoba szekrénysorok
• étkezők
• gardróbok

Facebook
VIDA BÚTOR

Konyhabútorok, szekrénysorok, gardróbok, kiegészítőkKonyhabútorok, szekrénysorok, gardróbok, kiegészítők

Üzletünkben megújult árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat!

Raktáron vagy
megrendelhetők!

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! Július 23-28-ig

Burgonyás pogácsaBurgonyás pogácsa

Majális kifliMajális kifli

250 Ft
833 Ft/l

250 Ft
833 Ft/l99 Ft/db99 Ft/db

Kakaós csigaKakaós csiga

99 Ft/db99 Ft/db

99 Ft/db99 Ft/db

Mézes zserbóMézes zserbó

175 Ft/db
Az akció az akciós készlet erejéig tart.Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Július 26-án
Édes csütörtök!

ÚJ! Banános
ivójoghurt

300 ml

ÚJ! Banános
ivójoghurt

300 ml

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

Tel.: +36-30/9972-919, 87/510-940
www.kurkodent.hu

KURKODENT
CAD/CAM technológia

• fémkerámia koronák, hidak
• cirkónium koronák, hidak
• teljes porcelán koronák, héjak, tömések
• kombinált kivehető pótlások,

rejtett finommechanikai rögzítő elemekkel.

Lézer szinterezés

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

az Ön megbízható partnere.
E lemér Virágbol t ja

Üzletünk Tapolcán az Áruház épületében a Kölcsey Nyomda bejáratánál
Virágcsokor rendelés ingyenes kiszállítással: 06-30/348-7469

VASÁRNAP IS NYITVA: 9-12 óráig.

Vágott virágok, alkalmi virágcsokrok
Cserepes növények, dísznövények
Temetési koszorúk, sírcsokrok
Ajándékok, bizsu

Ránk számíthat! Elemér Virágboltja       az Ön üzlete!

Menyasszonyi csokrok, esküvői díszítések

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

BADACSONYtomaj, Kert utca 17.
Hétfőtől szombatig:

6.00-12.00
12.30-18.00

Vasárnap:
8.00-12.00

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda

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

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

Tel.:

06-30-929-6970

Tel.:

06-30-929-6972
Áraink az ÁFA-t, illetve a törvényes származást igazoló okmányt (EUTR) tartalmazzák.

HIFU fókuszált ultrahang kezelés
- orvoslásban régóta használt megbízható technológia
- vágás- és idegen anyag bejuttatása nélküli eljárás
- az egyik legkorszerűbb természetes arcfiatalítás
- látványos eredmények
- fájdalommentes
- nincs külsérelmi nyom a kezelés után
- minimális odafigyeléssel egész évben alkalmazható

HIFU specialista
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

HIFU specialista
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

1 órányi kellemetlenség és a 10 évvel ezelőtti arcod néz
vissza rád a tükrödben! Érdekel?

Forradalmian új, sebészeti beavatkozás-mentes,
3G arckezelés - facelifting, ránckezelés
amerikai technológiával – várni fogod,

hogy tükörbe nézhess.

Örülj az új arcodnak…
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK

A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ

IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

18 ven aluli szem lyek a
nemzeti doh nybolt Üzleteiben

nem  tart zkodhatnak.

é é
á

ó

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 20.30

08.00 - 18.00

Nyitvatartási idő

Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

karbantartó,
gépkocsivezető,

terápiás munkatárs
munkakörökre.

Részletek:

www.dakaotthon.hu

06-87/553-210

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

augusztus 20-tól - október 31-ig.
Érdeklődni: 06-20/4725-402

Email: monick824@gmail.com

SZÜRETRE
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Zalaszentgrót, Deák F. u. 1.

83/361-500, 06-30/380-4022

TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, 2018.07.13-tól a készlet erejéig érvényesek! 17
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Domokos Gábor Dániel

ötvös mester

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

Ékszer
készítés-javítás.Acél ékszerek-karikagyűrűk

széles választékban!

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Készletről azonnal elvihetők!

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.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
05.00 - 22.00

14.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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.



MÁR INTERNETEN IS ELÉRHETŐ! 

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Tapolcán nappali + 3 egész-
1 félszobás, ,94 m2-es sor-
házi lakás eladó. Ir.ár: 12,4
mFt. T.: 06-20/915-6635
Zalahalápon panorámás bel-
területi építési telek eladó.
Közművek a telekhatár köze-
lében. Ir.ár: 2,6 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Zalahalápon nappali + 3
szobás, 25 éves, jó állapotú
családi ház 2000 m2-es tel-
ken, panorámás fekvésben el-
adó. Ir.ár: 17 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Badacsonytördemicen kü-
lönlegesen szép balatoni pa-
norámás, 1 szobás, kis, köny-
nyűszerkezetes hétvégi ház
vízórával, villanyvezetékkel a
telekhatáron eladó. Ir.ár: 3
mFt. T.: 06-20/915-6635
Köveskálon 74 m2-es lakó-
területű jó állapotú nappali +
1 szobás, fürdőszobás tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 8,5
mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén szép panorámás, kitűnő
állapotú, 2 szobás, hétvégi
ház 1080 m2-es díszfás, gyü-
mölcsfás gondozott telekkel
eladó. Ir.ár: 6,8 mFt. T.: 06-
20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitva tar-
tás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkel foglalkozom 22
éves gyakorlattal ingatlanok
közvetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő_____________________________

Kővirág Ingatlan Iroda. A
Káli-medencében és a Ba-
laton-felvidéken otthon va-
gyunk! Akár kínál, akár
vesz, forduljon hozzánk bi-
zalommal. 
www.kovirag.ingatlan.com, 
ingatlan@kovirag.com
Tel.: 06-70/418-7713_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épület-
korszerűsítés, hőkamerás
vizsgálatok, napelemes rend-
szerek tervezése, kivitelezése.
EURA MÉRNÖKIRODA Kft. 
06-20/4067-310_____________________________

Tapolcán 2,5 szobás + elő-
szobás családi ház eladó. Fű-
tés új gáz + vegyes tüzelésű.
Garázs, pince van. Tel.: 06-
70/320-1196_____________________________

Gyulakeszi, Kossuth u. 38.
szám alatti ingatlan eladó.
141 m2, WC, fürdő, konyha,
1 szoba, nappali, 58 m2-es
udvar, garázs, 482 m2 kert.
Tel.: 06-20/431-9072_____________________________

Nemesgulácson 1990-ben
épült, 100 m2 alapterületű,
alápincézett, tetőtér beépíté-
sű családi ház melléképület-
tel, 1665 m2 telken eladó.
Tel.: 06-70/3344-161_____________________________

Keresek Badacsony és kör-
zetében házat, nyaralót, me-
zőgazdasági ingatlant, Ta-
polcán lakást külföldi vevő-
körrel! Legolcsóbb közvetítési
díjjal. Tel.: 06-30/9477-270

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Lambéria, hajópadló, OSB
lapok, rétegelt lemezek, gya-
lult deszkák, szegélylécek,
stáflik, kerítésdeszkák, mű-
szárított fűrészáruk folyama-
tosan kaphatók. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u.
ASZTALOS FATELEP T.: 06-
20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg bútoro-
kat, régi bolti és gyógyszertá-
ri bútorokat, festményeket,
porcelánokat, faliórákat, ha-
gyatékból maradt tárgyakat.
Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

Eladó 2 db fikusz Benjamin
szobanövény 10.000 Ft,
15.000 Ft, Uitt: dupla rózsa-
szín leanderek 500-15.000
Ft. Tel.: 06-30/282-5184_____________________________

Rendkezelő gardános 2 do-
bos Deutz Fahr fűkasza 185-
ös, műtrágyaszóró 1 tárcsás,
hullámpala 90x160-as, wes-
tern nyereg, túranyereg és ló-
szerszám 1 pár hajtószárral el-
adó. Tel.: 06-30/227-7549_____________________________

Eladó Hegymagas külterü-
letén a Szent György-hegy lá-
bánál 5 ha rét – legelő. Ár: 1
mFt/ha Tel.: 06-20/468-0396_____________________________

Fűnyíró oldalkidobós, fűgyűj-
tős, önjárós, fűnyírótraktor,
kapálógép RK-02, KF-04 gu-
mikerékkel, utánfutóval, kist-
raktor Robi 250 adapterekkel,
szervizelve eladó. Kistraktort,
kapálógépet adapterekkel ven-
nék. Tel.: 06-20/374-7956_____________________________

Árpa, búza, tritikálé idei, ház-
nál 6.000 Ft/q, kiszállítva
7.000 Ft/q áron eladó! Ki-
szállítás kizárólag pénteki na-
pon! Érdeklődés és árukiadás
minden nap reggel 8 órától!
Tel: 06-30/326-0117, Kóczián
Gábor Cím: Zalahaláp, He-
gyalja utca 1._____________________________

Ágyazható kanapé két fotellel
nagyon jó állapotban 15.000
Ft, szekrénysor 4 részes na-
gyon szép 50.000 Ft, Tapolcán.
Tel.: 06-20/332-6884_____________________________

ARO diesel, 4x4 platós, bil-
lencs, friss műszakival, áron
alul eladó. Tel.: 06-87/413-
899_____________________________
Kecskék eladók akciós áron.
Tel: +36-30/947-2862  _____________________________

Máv-Eur raklapot vennék
készpénzért, ingyenes szállí-
tás Tel: +36-30/947-2862   _____________________________

Nagy fehér választási mala-
cok eladók. Tel.: 06-30/940-
5589_____________________________
Kétszemélyes kihúzhatós ka-
napé 2 fotellal normál álla-
potban eladó Balatonrende-
sen. Ir.ár: 80.000 Ft. Tel.: 06-
30/592-0545_____________________________

12 db régi, szép Biblia eladó.
Tel.: 06-30/613-5382_____________________________

Tapolcán eladó nyolchetes
választott malacok (ivartala-
nítva, féregtelenítve) és egy
durok-hungahyb. kandisznó,
másfél éves. Malacok ir.ár:
18.000 Ft/db, kan ir.ár: 70.000
Ft. T.: 06-30/317-1385_____________________________

Borászati eszközök eladók:
borostartály 1000 l-es, rozs-
damentes acél, 3 csappal, fe-
lül ajtóval 175.000 Ft. Bor-
szűrő 20x20-as rozsdamentes
komplett 88.000 Ft, mű-
anyagtartály 500 l-es 25.000
Ft, félautomata prés 12 hl-es
150.000 Ft. Racsnis prés kb.
150 l-es, 25.000 Ft, szőlőda-
ráló 10.000 Ft. Tel.: 06-
30/3493-282

Társasházi lakást keresek
Tapolcán kb. 65 m2 vagy fe-
letti erkélyes, 3 szobás vagy
1+2 félszobás vagy 2+1
félszobás felújított vagy rész-
ben felújított lakást kere-
sek. Elsősorban a keleti vá-
rosrész érdekelne, de csen-
desebb környezetben bármi
más is szóba jöhet. Az ár 
kb. 13.000.000 Ft, ideális
esetben 15.000.000 Ft körül
lehet. Érd.: 06-30/9477-
270  _____________________________
Eladó 46 m2 családi ház Ne-
mesgulácson, kő építésű
ház, melléképülettel, felújí-
tott ablakokkal, felújított vil-
lanyvezetékkel és konnek-
torokkal, azonnali, beköltöz-
hető állapotban. Gázcsator-
na az udvarban, a víz visz-
szafele van szerel. Irány ár:
7,5 millió. Érd.: 06-20/381-
5683_____________________________
Eladó lakásokat, családi
házakat, nyaralókat, pin-
céket, építési telkeket, me-
zőgazdasági  ingatlanokat
keresünk ügyfeleink szá-
mára! Tel: +36-70/376-
7820_____________________________
Eladó Szent György-hegy
nyugati oldalán, Raposka ha-
tárában 1,2 hektár szőlő  pin-
cével, présházzal, lakóépü-
lettel eladó. Vezetékes víz, vil-
lany van. A pince befogadó-
képessége 200 hl. Érdeklőd-
ni a tulajdonostól, Lovász Gá-
bortól személyesen, vagy te-
lefonon: 06-30/617-4217, 06-
20/455-7869_____________________________

Kővágóörsön eladó egy 2
szintes, összesen 180 m2-es
kiváló állapotú 6 szoba +
nappalis, 2 fürdőszobás csa-
ládi ház teljes berendezéssel
együtt, 3 db alagsori garázs-
zsal, tárolóval, kúttal, gyü-
mölcsfás kerttel 809 m2 te-
rületen. Közvetlen mellette,
önálló helyrajzi számon,  810
m2-es belterületi építési telek
közművekkel! A kettő csak
együtt eladó. Ir.ár: 38,5 M Ft
Tel: +36-70/376-7820 _____________________________

Budapest közelében Erdő-
kertesen mintegy 9000 m2, 2
utcáról határolt, rövidesen
lakóövezeti, állattartásra, kert-
művelésre is alkalmas, 6
hrsz-on lévő, ezért osztható
belterület eladó 25 mFt-ért
vagy budapesti 3 szobás pa-
nellakásra cserélném. Tel.:
06-30/9412-120_____________________________

Tapolcán, a centrumhoz  kö-
zeli utcában eladó, egy kivá-
ló állapotú, 4 szobás, 2 für-
dőszobás, 2 szintes, összesen
120 m2-es (75 +45 m2), tel-
jesen felújított, klímás csalá-
di ház kert nélkül, egy  45 m2-
es kis udvarral, amely jelen-
leg fedett autóbeálló! Ár:
15,9 M Ft Érd: +36-70/376-
7820  _____________________________

Vadászok, természetkedvelők
figyelem! Közel a Balaton-
hoz eladó erdőben lévő ki-
csiny erdei házikó. Tel.: 06-
30/296-0968_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2
belterületi építési telek el-
adó csendes, nyugodt he-
lyen, gyönyörű panorámával
a Káli-medencére, teljes köz-
művel, 25 % beépítési lehe-
tőséggel. Ár: 7,8 M Ft Érd:
+36-70/376-7820_____________________________

Szigligeten 3.200 m2-es ba-
latoni panorámás, jelenleg
külterületi telek, kis faházzal
a vár alatt eladó. Víz a telek
előtt, villany 15 m-re. Ár: 9 M
Ft Érd: +36-70/376-7820

Szigligeten balatoni pano-
rámás nyaraló eladó. 2.800
m2 telken, össz. 140 m2-es
2 szintes, összkomfortos ki-
váló állapotú épület  (konyha,
nappali, hálószobák, 2 fürdő-
szoba, WC) + 18 m2-es
boltíves pince, víz, villany. A
területen nagyon szép művelt
szőlő, ill. gyümölcsfák van-
nak. Ár:  45 M Ft Érd: +36-
70/376-7820_____________________________

Hévízen eladó egy 74 m2-es
teljesen berendezett, társas-
házi lakás 14 m2-es garázzsal
együtt. (2. emelet, 3 szoba,
összkomfort, nagyon jó álla-
pot, azonnal költözhető!) Ár:
22,9 MFt berendezéssel és
garázzsal együtt! Érd: +36-
70/376-7820_____________________________

Nemesgulácson (Köbölkút),
7.200 m2  terület gyönyörű
kilátással, melyből 6000 m2
jól termő szőlőterület, 120
m2-es, 2 szobás részben fel-
újításra szoruló pince-prés-
házzal, teljes pincefelszere-
léssel, hordókkal, gépekkel,
elektromos préssel, traktorral,
ipari árammal eladó! Ár: 12 M
Ft Érd: +36 70 376 7820_____________________________

Nemesgulácson eladó egy 2
szintes 100 m2 alapterületű,
nagyon jó állapotú 3 szobás,
összkomfortos családi ház
960 m2-es, szép telken, a
földszinten 100 m2 (2 garázs
+ műhely), a tetőtér beépít-
hető. Ár: 18,9 M Ft Érd: +36
70 376 7820_____________________________

Zalahalápon eladó egy 180
m2-es alapterületű, újszerű,
kiváló állapotú,- vállalkozásra,
szállásadásra is kiválóan al-
kalmas - összkomfortos csa-
ládi ház, szép, rendezett, tu-
jákkal körbeültetett kerttel,
térköves autóbeállóval és to-
vábbi extrákkal, 4.850 m2
belterületi, megosztható te-
lekkel. Ár: 19,9 MFt Érd:
+36-70/376-7820

Tapolcán a Juhász Gy. utcá-
ban eladó IV. emeleti 2,5 szo-
bás, 69 m2-es felújított tár-
sasházi panellakás. Ir.ár: 14,5
mFt. Tel.: 06-70/946-4732,
06-70/323-5444_____________________________

Tapolcán az Egry utcában IV.
emeleti, 46 m2-es, erkélyes,
felújított lakás eladó. Tel.:
06-30/513-3330_____________________________

Zalahaláp-Kolóniában azon-
nal beköltözhetően eladó egy
50 m2-es, komfortos lakás te-
tőtér beépítési lehetőséggel
+ 40 m2-es gazdasági épü-
lettel. Tel.: 06-20/918-0148
egésznap_____________________________

Tapolcán, a Dobó lakótelepen
51 m2-es, földszinti,  2 szo-
bás, felújított lakás 6 m2-es
önálló, zárt tárolóval eladó!
Ár: 9,6M Ft Érd: +36-
70/376-7820 _____________________________

Dobó lakótelepen 60 m2-es,
2 szobás, étkezős, gázfűtéses,
erkélyes, földszinti lakás el-
adó. Ár: 8 mFt. Tel.: 06-
70/3800-805

Lakás kiadó az Egry J. utcá-
ban, nappali + 2 szoba. 3
havi kaució szükséges. Tel.:
06-87/200-108, 20 óra után_____________________________

Tapolcán 43 m2-es egyedi
mérőkkel felszerelt, alacsony
rezsijű lakás, nemdohányzó-
nak kiadó. Tel.: 06-30/489-
4055_____________________________
Tapolcán 1,5 szobás bútoro-
zott albérletet keresek. Tel.:
06-20/357-6503

LAKÁS AC1Bdg

KIADÓ

Angyalka apartman szállás-
hely! Ingyen: Teke, pingpong,
grill, bográcsozó ingyen fával,
kerthelység. Tea, kávé, Wifi,
parkoló, kerékpár használat,
medence, játszótér. Tel: +36-
30/947-2862 _____________________________

Fiatal 3 tagú család hosszú
távú albérletet keres Bada-
csonytomajon vagy Balato-
nedericsen. Tel.: 06-30/933-
7943_____________________________
Sürgősen albérletet keresek
2 fő részére Tapolcán vagy
vonzáskörzetében. Elsősor-
ban kertes ház érdekel, de
minden megoldás szóba jö-
het. Kertes ház esetén a ker-
ti munkába be tudok segíte-
ni. Min. 2 szoba és mérsékelt
rezsivel rendelkezők előny-
ben. Tel.: 06-30/832-8213

Tapolca központjában 1 db 80
m2 üzlet, 2 bejárattal, 2 mos-
dóval kiadó. T.: 06-30/9569-389

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

Rovar-rágcsálóirtás, nádte-
tő lángmentesítése, favéde-
lem. Tel.: 06-30/2270-717_____________________________

Kőműves vállalja: családi há-
zak, nyaralók külső, belső át-
alakítását, burkolást és egyéb
szakipari munkát generálki-
vitelben. T.: 06-70/391-8147_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany,
fûtésrendszerek javítása,
lakatosmunkák szakszerûen,
olcsón. T.: 06-20/348-2726_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása, al-
pintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Horváth Sándor ker-
tész, fakitermelő. Tel.: 06-
70/229-6598, 06-30/947-6028_____________________________

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_____________________________

Építőipari munkákat vállalunk
ingyenes helyszíni felméréssel
szakszerűen, precíz munka-
végzés. Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

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

Vállalok járólapozást, csem-
pézést, kerítések burkolását.
T.: 06-30/273-3261_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, par-
kettázást, parkettacsiszolást,
szõnyegezést, gipszkartono-
zást, padlószőnyegezést, ha-
jópadlózást, lambériázást, pa-
rafa burkolást, falszigetelést
vállalok Tapolcán és környé-
kén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, áraján-
lat. Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

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

Cserépkályha, kandalló és
kemence tervezése, építése,
átrakása garanciával.  
www.balatonkalyha.hu  
T.: 06-70/3392-422_____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet ké-
szítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes
fák kivágása. T.: 06-70/600-
7729_____________________________
Gyalulást, méretre vágást,
párkányok, lépcsõlapok, sze-
gélylécek gyártását vállaljuk.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyu-
lakeszi u. ASZTALOS FATE-
LEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alapanya-
gokból, igényes kivitelben - sa-
ját gyártás - megrendelhetők.
Vállaljuk gránit ablakpárká-
nyok, konyhapultok, kerítés
fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor
kőfaragó; Tapolca, Honvéd u.
3.; www.szilasikofarago.hu
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás,
sürgősségi zárnyitás! Immo-
bilizeres autókulcsok máso-
lása, kulcsházak, távirányítók,
kapunyitó távirányítók, kés-,
húsdaráló kés- és metszőol-
ló-élezés. Tapolca, Sütő A. u.
3. T.: 06-20/9855-898_____________________________

Homokfúvás, üveggyöngyö-
zés, fémszemcse szórás. Tel-
jes karosszériák, motorkerék-
pár vázak, felnik egyéb fém-, fa
tárgyak tisztítása. Lábazatok,
kőfalak, sírkövek tisztítása a
helyszínen. Felnik egyéb fém
tárgyak porfestése. Háromi
Zsolt 06-30/617-8008_____________________________

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

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettá-
zás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

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

Kertész! Egész éves kert-
fenntartást, metszést, nö-
vényvédelmet, növényülte-
tést, fűnyírást, gyepesítést
térkövezést vállalok. Tel.: 06-
20/621-0704_____________________________

_____________________________

Fűnyírást, kaszálást válla-
lunk, valamint bozótirtást,
gyomirtást, elhanyagolt te-
rületek rendbetételét, favá-
gást (konyhakészre). Kar-
bantartást egész évben pan-
zióknál, nyaralóknál. Gyors
megbízható munka korrekt
áron. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-
biztonsági tanácsadás, gázipari
mûszaki-biztonsági felülvizs-
gálat. Remeha lakos-sági
szerviz. Szijártó Jenõ T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300
Tapolca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816
EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci,
ponyva, farmer, bõrkabát ja-
vítása, cipzár cseréje. Póráz,
nyakörv, derékszíj kapható.
Ringlizés, patentozás. Mun-
karuházat! Nyitva: H: szün-
nap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-18,
SZ: 8-12, Ebédidõ 12-13_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azon-
nal. Tapolca, Keszthelyi úton
lévő MOL benzinkút mögött.
Tel.: 06-30/315-6267 Nyitva
tartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Pincék, gazdasági épületek
építése, felújítása, támfalak,
kerítések, kocsi beállók, tér-
burkolatok építését vállalja
építőipari kft. Tel.: 06-30/529-
9216_____________________________
Cserépkályhát, kandallót,
kemencét tervezek, építek, ja-
vítok Veszprém és Zala me-
gyei körzettel. Kályhát bon-
tással viszek-veszek. Tel.: 06-
30/644-2665, 06-70/306-
3065

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

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

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot,
földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõroppan-
tót, gyeplazítót, aszfaltvágót,
fúrót, vésõt és még sok min-
dent. Érd.: Marton Gépköl-
csönzõ Tapolca, József A. u.
12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

Stil, modern, antik bútorok
kárpitozása, javítása. Bőr bú-
torok javítása, áthúzása, fes-
tése, ponyvák javítása, ké-
szítése. Autóülések, moto-
rülés javítása, áthúzása szö-
vet, bőr, műbőr választék.
Kisgyörgy János kárpitos
8300 Tapolca, Kinizsi Lakta-
nya T.: 06-20/465-8854_____________________________

Takarítást és házvezetést
vállalok az Ön igényéhez al-
kalmazkodva. Családi házak,
nyaralók, apartmanok. Ta-
pasztalattal rendelkezem,
megbízható, precíz és rend-
szerető vagyok, mert rend a
lelke mindennek. Tel.: 06-
30/463-1984_____________________________

Pedikűr Tapolcán az A4 sza-
lonban. Gépi- és esztétikai pe-
dikűr, géllakk. Dormányné T.
Tímea Tel.: 06-20/314-9703,
Tapolca, Május 1. utca._____________________________

Autómentés, terepjárós te-
her taxi 0-24-ig,   Tel: +36-
30/947-2862  _____________________________

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garan-
ciális beüzemelése, javítása.
Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykony-
hai gázüzemű berendezések
javítása, villany- és gázbojle-
rek vízkőtelenítése, fűtés- és
vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő Tel.:
06-20/520-2465_____________________________

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

Háztartási gépek márka-
szervize! Garanciális és
készpénzes javítás, klíma-
telepítés, szerviz. Új gépek
kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó
Gábor háztartási gépsze-
relő. T.: 06-20/511-8003,
06-87/411-965_____________________________

Cserépkályhák, kandallók
építése, átrakása, akár köz-
ponti fűtéssel is. Uitt: kőmű-
ves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Tel.: 06-30/240-3900,
06-88/655-836_____________________________

Műkő, márvány, gránit sír-
emlékek, keretek, fedések, vá-
zák, mécses tartók, felújítások,
betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Ba-
csó B. u. 25. T.: 06-87/321-620_____________________________

Kovács Zoltán regisztrált
szaktanácsadó mezőgazda-
sági pályázatok írását vállal-
ja. Tel.: 06-70/386-6953

Idős hölgyek és urak gondo-
zását vállalom Tapolcán és
környékén. T.: 06-70/643-3465_____________________________

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

_____________________________

Tapolcán eladó 1994-es Sko-
da Favorit LX, augusztusi
műszakival, jó állapotban. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
87/322-166

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

LEGO játék felvásárlás. E-mail:
legomarcell@gmail.com Érd.:
06-30/3977-912_____________________________

REMMERS faipari faanyag-
védő szerek, lazúrok, lakkok,
olajok, viaszok forgalmazása.
Kapható ápolókészlet fa abla-
kokhoz, bejárati ajtókhoz.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyu-
lakeszi u. ASZTALOS FATE-
LEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Kati Kertje Balatonedericsen
várja a kertészkedőket. Muskátli,
egynyári virágok akciósan a
készlet erejéig! Évelő és vízi nö-
vények. Nyitva: jó időben min-
dennap. T.: 06-70/2278-931_____________________________

Műanyag és fa, kül- és belté-
ri nyílászárók, ablakpárkányok,
redőnyök, szúnyoghálók, na-
gyon kedvező áron. VEMI-
2003 Kft. Tapolca, Gyulakeszi
u. ASZTALOS FATELEP Tel.: 06-
20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

Régi könyveket, dokumentu-
mokat, antik tárgyakat 
vásárol diplomával rendelkező
gyűjtő. Tel.: 06-70/222-1193_____________________________

Bútor, háztartási cikk és tex-
til  akció Gyulakeszin a Stílus
Galériában, amíg a készlet
tart. Ágyazható kanapé 18.000
forint, ágyazható sarokülő fo-
tellel 28.000 forint, ágynemű-
tartós franciaágy 12.000 forint,
retro ágyazható kanapé két fo-
tellel  18.000 forint,   székek
3.500 forinttól 5.000 forintig,
polcos, vitrines szekrény,
12.500 forint, heverők 5.000
forinttól, rugós ágybetétek
5.000 forinttól, mérettől füg-
gően. Festett, antikolt bútorok
egy részére 20-30% árenged-
ményt adunk. Háztartási mű-
anyag cikkek 500 forinttól,
Cd-k nagy választékban 500 fo-
rint. Új készítésű hímzett asz-
talterítő garnitúrák, hímzett
ruhák egyedi kedvezmények-
kel. Nyitva naponta 9- 17 óra
között. Telefon: 06 20 534
1333. E-mail: info@stilusga-
leria.com  Helyszín: 8286 Gyu-
lakeszi Kossuth Lajos utca
109. A Csigó Malomban lévő
Stílus Galéria lakáskultúra üz-
let és antikvitás. Honlap:
www.stilusgaleria.com
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Sachs 30 cm3-es benzin-
motoros kerékpár, Atlas-Cop-
co (Cobra) benzinmotoros
kétkezes vésőkalapács, ELU
kézi téglavágó fűrész  45 cm-
es  220 V-os, Makita akkus
ütvecsavarozó, hordozható
ipari  ventillátor 220 V, benzin
és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LE-ig, Honda
lapvibrátor, ágdaráló-kom-
posztáló gép, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, akkus sövényvágók,
akkus fűnyírók, elektromos és
benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V,
benzinmotoros kézi fúrógép,
menetorsós kuglihasító gép
6T  220V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gér-
vágók 210-305 mm átmérő,
elektromos csónakmotor, 5,5
mm-es légpuska új, CO pat-
ronos légpuska 4,5-5,5 mm-
es, oxigénpalackok,  új
McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50
cm3-es újszerű,   kerti ösz-
szecsukható ruhaszárító el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompresszor 5L,  akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszí-
vók, AS (Stihl) 3 kerekű ön-
járó magasfű nyíró, billenő-
vályús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln  profi CO
hegesztők 150 A, MOM mű-
szerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220
V, Gardena elektromos kapá-
lógép, precíziós szalagfűrész
új 220V átmérő 250mm, ter-
ménydaráló rostákkal 220V-
os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbé-
kák 50-100 kg-os, kombinált
gyalugépek 205-260  mm-es
új, egyengető gyalugép 200
mm-es, inverteres hegesz-
tők új 140-160 A  Avis, köz-
ponti fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sö-
vényvágók,  kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép,
kemping kerékpárok, új pro-
fi elektromos robogó   eladó.
Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari  fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágda-
rálók, villanymotorok 220/
380V, kézi körfűrészek, mini
gáz-oxigénhegesztő, JLO-
Solo -Oleo Mac -Echo  háti
permetezők, Maruyama sla-
gos permetező, Stihl  fűrész,
fűkasza, bozótirtó, lombszívó-
fúvó gépek, benzinm otoros
és elektromos sövényvágók,
Kärcher-Euroclean-Wap hi-
deg- és melegvizes  profi
sterimók 220/380V, benzin-
motoros és elektromos köny-
nyű hordozható vízszivattyúk,
benzin- és dízelmotoros agg-
regátorok, akkutöltők  6-12-
24 V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép,
Stihl -Makita elektromos új-
szerű láncfűrészek, keringető
szivattyú fűtéshez, kéthen-
geres új kompresszorok,  Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép,  asztali és
állványos fúrógépek 220/
380V, Ryobi ácsgyalu, pára-
elszívó gép nedves helyisé-
gekhez elázott falakhoz 220V,
hómarók, benzinmotoros ön-
járó  lombszívó  75 cm széles,
talajfúró benzinmotoros  új,
elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfű-
részlánc élező, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú új-
szerű, benzinmotoros és
elektromos  gyepszellőzte-
tők, Makita akkus gérvágó
24V-os, Wacker benzinmo-
toros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), diesel hőlégbefúvó 15-
25 KW, szeg- és kapocsbe-
lövő 5-15 cm levegős, szárí-
tott paprika daráló, kézi par-
kettázó fűrész 220V-os új,
karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fű-
rész 220V, faeszterga 1000
mm, 2  késes vágópult fű-
nyírótraktorhoz, masszázs-
matrac,  Yamaha Mint új-
szerű robogó  eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Életjáradéki vagy öröklődé-
si szerződést kötne használati
igény nélkül lakásra, nyaralóra
esetleg más ingatlanra, uno-
kája javára orvos-ügyvéd há-
zaspár. Tel.: 06-30/9412-120_____________________________

Búza- és szalmabála eladó.
Tel.: 06-30/9279-469_____________________________

Radiátor nagyon jó állapotú
dunaújvárosi, 2 oszlopos ta-
gos rendszerű eladó. Méret:
600 mm magas 12-14 tagos,
10 db. Korszerűsítés miatt el-
adó. Tel.: 06-20/441-7393_____________________________

Búza, szalma körbála eladó
3000 Ft/db. Tel.: 06-30/238-
3561_____________________________
Friss házi tojás Lesenceist-
vándon eladó. Tel.: 06-
70/984-1093 esti órákban_____________________________

Fém függőágytartó 18.000
Ft, zenegép 90.000 Ft eladó.
Tel.: 06-20/9426-948

Tűzifa, száraz, első osztályú
cser, tölgy, akác konyhaké-
szen eladó. Szállítás ingyenes.
Ár: 14.000 Ft/m3. T.: 06-
70/328-1588_____________________________

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrész-
üzemi melléktermék (parket-
ta és széldeszka) méretre
vágva, konyhakészen kiszál-
lítva eladó. T.: 06-30/339-
7950_____________________________
Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő
széldeszka léces és széles
szállítás. T.: 06-20/9469-678

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Szigligetre, Talián-
dörögdre, Lesencetomajra,
Monostorapátiba, Nyirádra
helyi újságkihordót kere-
sünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-
8059_____________________________
Éves üzemelésű badacsonyi
étterembe konyhai kisegítőt,
mosogatót keresünk. Tel.:
06-70/282-2153_____________________________

15 szobás badacsonyi szál-
loda keres felszolgáló kollé-
gát akár éves állásra. Nyelv-
tudás szükséges. Önélet-
rajzokat várunk hotel@
hotelneptunbadacsony.hu,
06-70/282-2153

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

15 szobás badacsonyi hotel
keres reggeliztető, szobalá-
nyi feladatok ellátására 
kollégákat. Érd.: hotel@
hotelneptunbadacsony.hu,
Tel.: 06-70/282-2153_____________________________

Bolti eladói végzettséggel
szobaasszonyt felveszünk
Badacsonytomajra a Ba-
zalt Vendégházba. Tel.: 06-
20/4241-509_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.
kőművest és segédmunkást
keres. 4-5 fős brigádok és pá-
lyakezdők jelentkezését is vár-
juk. Elvárások: szakképzett-
ség, önálló munkavégzés, jó-
zan életvitel. Amit kínálunk:
hosszútávú stabil munkahely,
versenyképes jövedelem,
munkaruha. Jelentkezés:  H-P:
7-17-ig Tel:  +36/30/249-
4699, 87/ 466-175_____________________________

Tapolcán éves állásra a Dre-
am Teambe pizzasütőt kere-
sünk. Betanítást vállalunk!
Tel.: 06-30/9019-849_____________________________

Mezőgazdasági munkára
zöld munka szüretre munka-
erőt, brigádokat keresünk au-
gusztus 20-tól-október 31-
ig. Érdeklődni: 06-20/472-
5402 Email: 
monick824@gmail.com_____________________________

Pannon Sütő Kft. Tapolcai
Üzeme villanyszerelő-kar-
bantartó munkatársat keres!
Jelentkezni lehet hétfőtől pén-
tekig, 8-16 óráig a 06-20/347-
4687-es számon!_____________________________

Recepcióst, főzőasszonyt,
karbantartót felveszünk ba-
latoni üdülőbe azonnali kez-
déssel. Mobil: +36-20/943-
0643, e-mail: balaton@
balatonguest.hu _____________________________

Szórólapterjesztő munka-
társat keresünk  Tapolca  te-
rületére! Havi kereseti lehe-
tőség 40-60 ezer Ft! Hosszú
távú munkalehetőség! Je-
lentkezni: 06-70/431-8787
telefonszámon munkaidőben
08:00-17:00 között, vagy
email: szorolaposmunkak@
gmail.com_____________________________

Kővágóörsi étterembe fel-
szolgálót felveszünk, szak-
képzettség nem fontos! Kez-
dők, diákok jelentkezését is
várjuk! Tel.: 06-30/417-3563_____________________________

Tapolcai sörözőbe éves ál-
lásra pultosokat keresünk
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
70/779-1014_____________________________

Kerítés építő kivitelezőt ke-
resek. Tel: +36-30/947-2862 _____________________________

Egy vagy kétműszakos mun-
karendbe keresünk munka-
társakat ajkai gyártócéghez a
következő munkakörökbe:
operátor, raktáros, végellenőr,
beszerző, gépbeállító tech-
nológus. Útiköltség térítés
biztosított! A feltételekről ér-
deklődni és jelentkezni lehet:
Tel.: 06-70/610-0064 Email:
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Tapolcára adminisztrációs
munkakörbe tapasztalattal
rendelkező munkatársat ke-
resünk. Fényképes önélet-
rajzát az iroda@taurustra-
de.hu e-mail címre várjuk._____________________________

Tapolcai pizzériába szaká-
csot esetleg főzőasszonyt
keresünk éves állásra. Idő-
pont egyeztetés: 06-70/779-
1014_____________________________
A Tapolca Diák- és Közétkez-
tető Kft konyhai kisegítő mun-
kakör betöltésére éves állásra
munkatársat keres.  Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a
következő e-mail címen lehet:
info@kozetkezteto.hu

Három műszakba vagy fo-
lyamatos munkarendbe ke-
resünk ajkai autóelektroni-
kai termékeket gyártó céghez
munkatársakat operátori
munkakörbe. Útiköltség térí-
tés biztosított! Érdeklődni,
jelentkezni lehet: Tel.: 06-
70/610-0064 Email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Tapolcai pizzériába pizzafu-
tárokat keresünk éves állás-
ra. Időpont egyeztetés: 06-
70/779-1014_____________________________

Kőművest, vagy kőműves
ismeretekkel segédmunkást
keresek éves állásra. Mun-
karuha, munkába járás tá-
mogatása. Józan életvitel,
megbízhatóság elvárás, B
kategóriás jogosítvány, te-
hergépjármű vezetésére rutin,
előny. Kérem, bérigényét is je-
lezze. Tel.:+36-20/421-5079_____________________________

Ajkai gyártócéghez keresünk
munkatársakat három mű-
szakos munkarendbe, beta-
nított illetve szakképzettséget
igénylő munkakörökbe. Úti-
költség térítés biztosított! Ér-
deklődni, jelentkezni lehet:
Tel.: 06-70/610-0064 Email:
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Jogosítvánnyal rendelkező fi-
atal, angolul beszélő mun-
kaerőt keresek. Tel.: 06-
70/6776-367, 67sofor@gma-
il.com_____________________________
Vagyonőröket keresünk Ta-
polca buszpályaudvarra, 750
Ft/órabér, azonnali munka-
kezdés. Tel.: 06-70/590-1257_____________________________

Nyerges kamionra keresünk
gépkocsivezetőt fix. belföldi
fuvarokra badacsonytomaji
telephellyel. Bérezés megál-
lapodás alapján. Tel.: 06-
30/9463-609_____________________________

Kőművest és segédmunkást
azonnali kezdéssel felveszek
éves állásra, kiemelt bére-
zéssel. Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Szigligeti melegkonyhás ét-
terem keres kreatív séfet,
szakácsot, főzőasszonyt (dél-
előtti műszakra), grill szaká-
csot, konyhai kisegítőket, ta-
karítónőt és pultost. Egyete-
misták jelentkezését is várjuk.
Uitt: büfé, étteremmel szem-
ben üzemeltetésre kiadó. Tel.:
06-30/9945-040_____________________________

Kvarc-Ásvány Kft. homok-
bányába, nehézgépkezelőt
keres Caterpillar D6 toló lapos
dózerre és Gumikerekes hom-
lokrakodóra. Jelentkezés 06-
87/471-085, 06-30/944-5186_____________________________

Badacsonytördemici Panzi-
óba szobaasszonyt keresek
azonnali kezdéssel, tisztes-
séges fizetéssel, éves állás-
ra. Tel.: 06-20/9912-029_____________________________

Badacsonyi Fortuna Boro-
zóba keresünk sürgősen 
lángossütő – konyhai kise-
gítő munkakörre alkalma-
zottat magas kereseti lehe-
tőséggel. Diákok jelentke-
zését is várjuk. Tel.: 06-
30/414-3477_____________________________

Badacsonyba a Retro Büfé-
be keresünk pultost-pohárle-
szedő munkakörre alkalma-
zottat magas kereseti lehe-
tőséggel. Diák jelentkezését
is szeretettel várjuk. Tel.: 06-
30/414-3477_____________________________

Minimum C kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező, bel-
földi élőállatszállításra kere-
sünk gépjárművezető kollégát
Tapolcai munkakezdéssel.
Érd.: 06-30/226-09-09

OKTATÁS

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tan-
folyamok! Beiratkozás: július
23. hétfő 15 óra. Tapolca, Glá-
zer S. u. 5. Tel.: 06-87/322-436,
06-30/3136-427 Nytsz: 19-
0073-05 (VSM.E. 61,11 %,
VSM.F. 61,19 %, ÁKÓ: 312,76
%, ÁKK: 184.600 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Természetgyógyász és Egész-
ségügy tanfolyam indul szep-
temberben Veszprémben. Ok-
tóbertől további tanfolyamaink:
Reflexológia (talpmasszázs),
Kineziológia, Akupresszúra,
Bach-virág terápia, Szimbó-
lumterápia, Bioenergetika, stb.
Várom előzetes érdeklődésü-
ket és jelentkezésüket!  Érd.:
06-20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

Bőr- és nemibeteg gyógyász, 
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. 
Pétervári Márta. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák F.
u. 43. 06-83/311-382, 06-
30/375-2734

Koncertek  Gyulakeszin.  A
Csigó Malomban a CSIGÓ
ART FEST keretében 2018.
07.07- 2018. 08. 16. között
nyolc koncertet tartunk. Kísé-
rőprogramok: bor és gasztro-
nómiai kóstolók. PROGRAM:
2018. 07. 28, szombat 20:00
ZENÉS SPANYOL EST.  Büttner
Orsolya (hegedű), Straub Ta-
más (gitár). 2018. 08. 04,
szombat 20:00 "ROMANTI-
KUS KLASSZIKUSOK" Schu-
bert, Grieg, Csajkovszkij művek
Csermák Éva (hegedű), Marc-
zi Mariann (zongora) előadá-
sában. 2018. 08. 10, péntek
20:00 SANZONEST. Edith Piaf
dalok Kárász Eszter előadásá-
ban. 2018. 08. 13, hétfő 20:00
DZSESSZ KONCERT Váczi Esz-
ter (ének), "The Dream Ma-
kers" bécsi dzsessz kvartett
előadásában. Bertl Mayer
(szájharmonika), Engel Mayr
(gitár), Magyar László (nagy-
bőgő), Piedl Dániel (dobok,
ütőhangszerek). 2018. 08. 16,
csütörtök 20:00 St. MARTIN
KONCERT. Közreműködik fia,
Szentmártoni Norman (ének).
Kiállítás: Szentmártoni Ildikó
színes ásvány ékszereiből.
Jegyárak: 3.500 Ft. Két vagy
több koncert esetén 3.000 Ft.
Diákjegy 500 Ft. Jegyrendelés,
regisztráció e-mailben, tele-
fonon és a helyszínen. E-mail:
bartunek.katalin@gmail.com,
Telefon: +36-20/534-1333,
Helyszín: 8286 Gyulakeszi Kos-
suth Lajos utca 109.

66 éves (170 cm, 70 kg) öz-
vegy, káros szenvedélyektől
mentes, nyugodt természetű
férfi keresi hölgy társát sza-
badidő hasznos közös eltöltés
céljából. Elsősorban tapolca-
iak és környékbeliek hívását
várom. Tel.: 06-30/316-7960_____________________________

40 éves férfi komoly kap-
csolat céljából társat keres Ta-
polca és környékén. Tel.: 06-
30/540-4010

TÁRSKERESÉS

KÖZLEMÉNY
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Tapolcán nappali + 3 egész-
1 félszobás, ,94 m2-es sor-
házi lakás eladó. Ir.ár: 12,4
mFt. T.: 06-20/915-6635
Zalahalápon panorámás bel-
területi építési telek eladó.
Közművek a telekhatár köze-
lében. Ir.ár: 2,6 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Zalahalápon nappali + 3
szobás, 25 éves, jó állapotú
családi ház 2000 m2-es tel-
ken, panorámás fekvésben el-
adó. Ir.ár: 17 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Badacsonytördemicen kü-
lönlegesen szép balatoni pa-
norámás, 1 szobás, kis, köny-
nyűszerkezetes hétvégi ház
vízórával, villanyvezetékkel a
telekhatáron eladó. Ir.ár: 3
mFt. T.: 06-20/915-6635
Köveskálon 74 m2-es lakó-
területű jó állapotú nappali +
1 szobás, fürdőszobás tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 8,5
mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén szép panorámás, kitűnő
állapotú, 2 szobás, hétvégi
ház 1080 m2-es díszfás, gyü-
mölcsfás gondozott telekkel
eladó. Ir.ár: 6,8 mFt. T.: 06-
20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitva tar-
tás: H-P 07.30-15.30. Kizá-
rólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési
jutalékkel foglalkozom 22
éves gyakorlattal ingatlanok
közvetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő_____________________________

Kővirág Ingatlan Iroda. A
Káli-medencében és a Ba-
laton-felvidéken otthon va-
gyunk! Akár kínál, akár
vesz, forduljon hozzánk bi-
zalommal. 
www.kovirag.ingatlan.com, 
ingatlan@kovirag.com
Tel.: 06-70/418-7713_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épület-
korszerűsítés, hőkamerás
vizsgálatok, napelemes rend-
szerek tervezése, kivitelezése.
EURA MÉRNÖKIRODA Kft. 
06-20/4067-310_____________________________

Tapolcán 2,5 szobás + elő-
szobás családi ház eladó. Fű-
tés új gáz + vegyes tüzelésű.
Garázs, pince van. Tel.: 06-
70/320-1196_____________________________

Gyulakeszi, Kossuth u. 38.
szám alatti ingatlan eladó.
141 m2, WC, fürdő, konyha,
1 szoba, nappali, 58 m2-es
udvar, garázs, 482 m2 kert.
Tel.: 06-20/431-9072_____________________________

Nemesgulácson 1990-ben
épült, 100 m2 alapterületű,
alápincézett, tetőtér beépíté-
sű családi ház melléképület-
tel, 1665 m2 telken eladó.
Tel.: 06-70/3344-161_____________________________

Keresek Badacsony és kör-
zetében házat, nyaralót, me-
zőgazdasági ingatlant, Ta-
polcán lakást külföldi vevő-
körrel! Legolcsóbb közvetítési
díjjal. Tel.: 06-30/9477-270

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Lambéria, hajópadló, OSB
lapok, rétegelt lemezek, gya-
lult deszkák, szegélylécek,
stáflik, kerítésdeszkák, mű-
szárított fűrészáruk folyama-
tosan kaphatók. VEMI-2003
Kft. Tapolca, Gyulakeszi u.
ASZTALOS FATELEP T.: 06-
20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060, 
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

Vásárolok magas áron dun-
nákat, párnákat, öreg bútoro-
kat, régi bolti és gyógyszertá-
ri bútorokat, festményeket,
porcelánokat, faliórákat, ha-
gyatékból maradt tárgyakat.
Tel.: 06-30/469-1461_____________________________

Eladó 2 db fikusz Benjamin
szobanövény 10.000 Ft,
15.000 Ft, Uitt: dupla rózsa-
szín leanderek 500-15.000
Ft. Tel.: 06-30/282-5184_____________________________

Rendkezelő gardános 2 do-
bos Deutz Fahr fűkasza 185-
ös, műtrágyaszóró 1 tárcsás,
hullámpala 90x160-as, wes-
tern nyereg, túranyereg és ló-
szerszám 1 pár hajtószárral el-
adó. Tel.: 06-30/227-7549_____________________________

Eladó Hegymagas külterü-
letén a Szent György-hegy lá-
bánál 5 ha rét – legelő. Ár: 1
mFt/ha Tel.: 06-20/468-0396_____________________________

Fűnyíró oldalkidobós, fűgyűj-
tős, önjárós, fűnyírótraktor,
kapálógép RK-02, KF-04 gu-
mikerékkel, utánfutóval, kist-
raktor Robi 250 adapterekkel,
szervizelve eladó. Kistraktort,
kapálógépet adapterekkel ven-
nék. Tel.: 06-20/374-7956_____________________________

Árpa, búza, tritikálé idei, ház-
nál 6.000 Ft/q, kiszállítva
7.000 Ft/q áron eladó! Ki-
szállítás kizárólag pénteki na-
pon! Érdeklődés és árukiadás
minden nap reggel 8 órától!
Tel: 06-30/326-0117, Kóczián
Gábor Cím: Zalahaláp, He-
gyalja utca 1._____________________________

Ágyazható kanapé két fotellel
nagyon jó állapotban 15.000
Ft, szekrénysor 4 részes na-
gyon szép 50.000 Ft, Tapolcán.
Tel.: 06-20/332-6884_____________________________

ARO diesel, 4x4 platós, bil-
lencs, friss műszakival, áron
alul eladó. Tel.: 06-87/413-
899_____________________________
Kecskék eladók akciós áron.
Tel: +36-30/947-2862  _____________________________

Máv-Eur raklapot vennék
készpénzért, ingyenes szállí-
tás Tel: +36-30/947-2862   _____________________________

Nagy fehér választási mala-
cok eladók. Tel.: 06-30/940-
5589_____________________________
Kétszemélyes kihúzhatós ka-
napé 2 fotellal normál álla-
potban eladó Balatonrende-
sen. Ir.ár: 80.000 Ft. Tel.: 06-
30/592-0545_____________________________

12 db régi, szép Biblia eladó.
Tel.: 06-30/613-5382_____________________________

Tapolcán eladó nyolchetes
választott malacok (ivartala-
nítva, féregtelenítve) és egy
durok-hungahyb. kandisznó,
másfél éves. Malacok ir.ár:
18.000 Ft/db, kan ir.ár: 70.000
Ft. T.: 06-30/317-1385_____________________________

Borászati eszközök eladók:
borostartály 1000 l-es, rozs-
damentes acél, 3 csappal, fe-
lül ajtóval 175.000 Ft. Bor-
szűrő 20x20-as rozsdamentes
komplett 88.000 Ft, mű-
anyagtartály 500 l-es 25.000
Ft, félautomata prés 12 hl-es
150.000 Ft. Racsnis prés kb.
150 l-es, 25.000 Ft, szőlőda-
ráló 10.000 Ft. Tel.: 06-
30/3493-282

Társasházi lakást keresek
Tapolcán kb. 65 m2 vagy fe-
letti erkélyes, 3 szobás vagy
1+2 félszobás vagy 2+1
félszobás felújított vagy rész-
ben felújított lakást kere-
sek. Elsősorban a keleti vá-
rosrész érdekelne, de csen-
desebb környezetben bármi
más is szóba jöhet. Az ár 
kb. 13.000.000 Ft, ideális
esetben 15.000.000 Ft körül
lehet. Érd.: 06-30/9477-
270  _____________________________
Eladó 46 m2 családi ház Ne-
mesgulácson, kő építésű
ház, melléképülettel, felújí-
tott ablakokkal, felújított vil-
lanyvezetékkel és konnek-
torokkal, azonnali, beköltöz-
hető állapotban. Gázcsator-
na az udvarban, a víz visz-
szafele van szerel. Irány ár:
7,5 millió. Érd.: 06-20/381-
5683_____________________________
Eladó lakásokat, családi
házakat, nyaralókat, pin-
céket, építési telkeket, me-
zőgazdasági  ingatlanokat
keresünk ügyfeleink szá-
mára! Tel: +36-70/376-
7820_____________________________
Eladó Szent György-hegy
nyugati oldalán, Raposka ha-
tárában 1,2 hektár szőlő  pin-
cével, présházzal, lakóépü-
lettel eladó. Vezetékes víz, vil-
lany van. A pince befogadó-
képessége 200 hl. Érdeklőd-
ni a tulajdonostól, Lovász Gá-
bortól személyesen, vagy te-
lefonon: 06-30/617-4217, 06-
20/455-7869_____________________________

Kővágóörsön eladó egy 2
szintes, összesen 180 m2-es
kiváló állapotú 6 szoba +
nappalis, 2 fürdőszobás csa-
ládi ház teljes berendezéssel
együtt, 3 db alagsori garázs-
zsal, tárolóval, kúttal, gyü-
mölcsfás kerttel 809 m2 te-
rületen. Közvetlen mellette,
önálló helyrajzi számon,  810
m2-es belterületi építési telek
közművekkel! A kettő csak
együtt eladó. Ir.ár: 38,5 M Ft
Tel: +36-70/376-7820 _____________________________

Budapest közelében Erdő-
kertesen mintegy 9000 m2, 2
utcáról határolt, rövidesen
lakóövezeti, állattartásra, kert-
művelésre is alkalmas, 6
hrsz-on lévő, ezért osztható
belterület eladó 25 mFt-ért
vagy budapesti 3 szobás pa-
nellakásra cserélném. Tel.:
06-30/9412-120_____________________________

Tapolcán, a centrumhoz  kö-
zeli utcában eladó, egy kivá-
ló állapotú, 4 szobás, 2 für-
dőszobás, 2 szintes, összesen
120 m2-es (75 +45 m2), tel-
jesen felújított, klímás csalá-
di ház kert nélkül, egy  45 m2-
es kis udvarral, amely jelen-
leg fedett autóbeálló! Ár:
15,9 M Ft Érd: +36-70/376-
7820  _____________________________

Vadászok, természetkedvelők
figyelem! Közel a Balaton-
hoz eladó erdőben lévő ki-
csiny erdei házikó. Tel.: 06-
30/296-0968_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2
belterületi építési telek el-
adó csendes, nyugodt he-
lyen, gyönyörű panorámával
a Káli-medencére, teljes köz-
művel, 25 % beépítési lehe-
tőséggel. Ár: 7,8 M Ft Érd:
+36-70/376-7820_____________________________

Szigligeten 3.200 m2-es ba-
latoni panorámás, jelenleg
külterületi telek, kis faházzal
a vár alatt eladó. Víz a telek
előtt, villany 15 m-re. Ár: 9 M
Ft Érd: +36-70/376-7820

Szigligeten balatoni pano-
rámás nyaraló eladó. 2.800
m2 telken, össz. 140 m2-es
2 szintes, összkomfortos ki-
váló állapotú épület  (konyha,
nappali, hálószobák, 2 fürdő-
szoba, WC) + 18 m2-es
boltíves pince, víz, villany. A
területen nagyon szép művelt
szőlő, ill. gyümölcsfák van-
nak. Ár:  45 M Ft Érd: +36-
70/376-7820_____________________________

Hévízen eladó egy 74 m2-es
teljesen berendezett, társas-
házi lakás 14 m2-es garázzsal
együtt. (2. emelet, 3 szoba,
összkomfort, nagyon jó álla-
pot, azonnal költözhető!) Ár:
22,9 MFt berendezéssel és
garázzsal együtt! Érd: +36-
70/376-7820_____________________________

Nemesgulácson (Köbölkút),
7.200 m2  terület gyönyörű
kilátással, melyből 6000 m2
jól termő szőlőterület, 120
m2-es, 2 szobás részben fel-
újításra szoruló pince-prés-
házzal, teljes pincefelszere-
léssel, hordókkal, gépekkel,
elektromos préssel, traktorral,
ipari árammal eladó! Ár: 12 M
Ft Érd: +36 70 376 7820_____________________________

Nemesgulácson eladó egy 2
szintes 100 m2 alapterületű,
nagyon jó állapotú 3 szobás,
összkomfortos családi ház
960 m2-es, szép telken, a
földszinten 100 m2 (2 garázs
+ műhely), a tetőtér beépít-
hető. Ár: 18,9 M Ft Érd: +36
70 376 7820_____________________________

Zalahalápon eladó egy 180
m2-es alapterületű, újszerű,
kiváló állapotú,- vállalkozásra,
szállásadásra is kiválóan al-
kalmas - összkomfortos csa-
ládi ház, szép, rendezett, tu-
jákkal körbeültetett kerttel,
térköves autóbeállóval és to-
vábbi extrákkal, 4.850 m2
belterületi, megosztható te-
lekkel. Ár: 19,9 MFt Érd:
+36-70/376-7820

Tapolcán a Juhász Gy. utcá-
ban eladó IV. emeleti 2,5 szo-
bás, 69 m2-es felújított tár-
sasházi panellakás. Ir.ár: 14,5
mFt. Tel.: 06-70/946-4732,
06-70/323-5444_____________________________

Tapolcán az Egry utcában IV.
emeleti, 46 m2-es, erkélyes,
felújított lakás eladó. Tel.:
06-30/513-3330_____________________________

Zalahaláp-Kolóniában azon-
nal beköltözhetően eladó egy
50 m2-es, komfortos lakás te-
tőtér beépítési lehetőséggel
+ 40 m2-es gazdasági épü-
lettel. Tel.: 06-20/918-0148
egésznap_____________________________

Tapolcán, a Dobó lakótelepen
51 m2-es, földszinti,  2 szo-
bás, felújított lakás 6 m2-es
önálló, zárt tárolóval eladó!
Ár: 9,6M Ft Érd: +36-
70/376-7820 _____________________________

Dobó lakótelepen 60 m2-es,
2 szobás, étkezős, gázfűtéses,
erkélyes, földszinti lakás el-
adó. Ár: 8 mFt. Tel.: 06-
70/3800-805

Lakás kiadó az Egry J. utcá-
ban, nappali + 2 szoba. 3
havi kaució szükséges. Tel.:
06-87/200-108, 20 óra után_____________________________

Tapolcán 43 m2-es egyedi
mérőkkel felszerelt, alacsony
rezsijű lakás, nemdohányzó-
nak kiadó. Tel.: 06-30/489-
4055_____________________________
Tapolcán 1,5 szobás bútoro-
zott albérletet keresek. Tel.:
06-20/357-6503

LAKÁS AC1Bdg
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Angyalka apartman szállás-
hely! Ingyen: Teke, pingpong,
grill, bográcsozó ingyen fával,
kerthelység. Tea, kávé, Wifi,
parkoló, kerékpár használat,
medence, játszótér. Tel: +36-
30/947-2862 _____________________________

Fiatal 3 tagú család hosszú
távú albérletet keres Bada-
csonytomajon vagy Balato-
nedericsen. Tel.: 06-30/933-
7943_____________________________
Sürgősen albérletet keresek
2 fő részére Tapolcán vagy
vonzáskörzetében. Elsősor-
ban kertes ház érdekel, de
minden megoldás szóba jö-
het. Kertes ház esetén a ker-
ti munkába be tudok segíte-
ni. Min. 2 szoba és mérsékelt
rezsivel rendelkezők előny-
ben. Tel.: 06-30/832-8213

Tapolca központjában 1 db 80
m2 üzlet, 2 bejárattal, 2 mos-
dóval kiadó. T.: 06-30/9569-389

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

Rovar-rágcsálóirtás, nádte-
tő lángmentesítése, favéde-
lem. Tel.: 06-30/2270-717_____________________________

Kőműves vállalja: családi há-
zak, nyaralók külső, belső át-
alakítását, burkolást és egyéb
szakipari munkát generálki-
vitelben. T.: 06-70/391-8147_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany,
fûtésrendszerek javítása,
lakatosmunkák szakszerûen,
olcsón. T.: 06-20/348-2726_____________________________

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása, al-
pintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Horváth Sándor ker-
tész, fakitermelő. Tel.: 06-
70/229-6598, 06-30/947-6028_____________________________

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_____________________________

Építőipari munkákat vállalunk
ingyenes helyszíni felméréssel
szakszerűen, precíz munka-
végzés. Tel.: 06-30/999-2815_____________________________

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

Vállalok járólapozást, csem-
pézést, kerítések burkolását.
T.: 06-30/273-3261_____________________________

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁST, par-
kettázást, parkettacsiszolást,
szõnyegezést, gipszkartono-
zást, padlószőnyegezést, ha-
jópadlózást, lambériázást, pa-
rafa burkolást, falszigetelést
vállalok Tapolcán és környé-
kén. T.: 06-30/972-1622_____________________________

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, áraján-
lat. Referenciák megtekinthetők
weboldalunkon. Gyors, pon-
tos, tiszta munkavégzés.
www.haromfesto.atw.hu 
Tel.: 06-30/256-1677, 
06-30/308-1379_____________________________

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

Cserépkályha, kandalló és
kemence tervezése, építése,
átrakása garanciával.  
www.balatonkalyha.hu  
T.: 06-70/3392-422_____________________________

Ácsmunkákat reális áron
vállalok. Tetőszerkezet ké-
szítése, lécezés, fóliázás,
bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes
fák kivágása. T.: 06-70/600-
7729_____________________________
Gyalulást, méretre vágást,
párkányok, lépcsõlapok, sze-
gélylécek gyártását vállaljuk.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyu-
lakeszi u. ASZTALOS FATE-
LEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

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

Síremlékek garanciával, mi-
nőségi olasz gránit alapanya-
gokból, igényes kivitelben - sa-
ját gyártás - megrendelhetők.
Vállaljuk gránit ablakpárká-
nyok, konyhapultok, kerítés
fedkövek készítését. Minősé-
gi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor
kőfaragó; Tapolca, Honvéd u.
3.; www.szilasikofarago.hu
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

_____________________________

Kulcsmásolás, zárjavítás,
sürgősségi zárnyitás! Immo-
bilizeres autókulcsok máso-
lása, kulcsházak, távirányítók,
kapunyitó távirányítók, kés-,
húsdaráló kés- és metszőol-
ló-élezés. Tapolca, Sütő A. u.
3. T.: 06-20/9855-898_____________________________

Homokfúvás, üveggyöngyö-
zés, fémszemcse szórás. Tel-
jes karosszériák, motorkerék-
pár vázak, felnik egyéb fém-, fa
tárgyak tisztítása. Lábazatok,
kőfalak, sírkövek tisztítása a
helyszínen. Felnik egyéb fém
tárgyak porfestése. Háromi
Zsolt 06-30/617-8008_____________________________

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

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettá-
zás, PVC fektetés. Igény sze-
rint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

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

Kertész! Egész éves kert-
fenntartást, metszést, nö-
vényvédelmet, növényülte-
tést, fűnyírást, gyepesítést
térkövezést vállalok. Tel.: 06-
20/621-0704_____________________________

_____________________________

Fűnyírást, kaszálást válla-
lunk, valamint bozótirtást,
gyomirtást, elhanyagolt te-
rületek rendbetételét, favá-
gást (konyhakészre). Kar-
bantartást egész évben pan-
zióknál, nyaralóknál. Gyors
megbízható munka korrekt
áron. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-
biztonsági tanácsadás, gázipari
mûszaki-biztonsági felülvizs-
gálat. Remeha lakos-sági
szerviz. Szijártó Jenõ T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300
Tapolca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816
EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci,
ponyva, farmer, bõrkabát ja-
vítása, cipzár cseréje. Póráz,
nyakörv, derékszíj kapható.
Ringlizés, patentozás. Mun-
karuházat! Nyitva: H: szün-
nap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-18,
SZ: 8-12, Ebédidõ 12-13_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azon-
nal. Tapolca, Keszthelyi úton
lévő MOL benzinkút mögött.
Tel.: 06-30/315-6267 Nyitva
tartás: keddtől péntekig 9-16
óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Pincék, gazdasági épületek
építése, felújítása, támfalak,
kerítések, kocsi beállók, tér-
burkolatok építését vállalja
építőipari kft. Tel.: 06-30/529-
9216_____________________________
Cserépkályhát, kandallót,
kemencét tervezek, építek, ja-
vítok Veszprém és Zala me-
gyei körzettel. Kályhát bon-
tással viszek-veszek. Tel.: 06-
30/644-2665, 06-70/306-
3065

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

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

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot,
földfúrót, bozótvágót, vizes
kõvágót, vésõgépet, sövény-
vágót, betonkeverõt, kõroppan-
tót, gyeplazítót, aszfaltvágót,
fúrót, vésõt és még sok min-
dent. Érd.: Marton Gépköl-
csönzõ Tapolca, József A. u.
12. T.: 06-87/321-341, 06-
30/756-8855_____________________________

Stil, modern, antik bútorok
kárpitozása, javítása. Bőr bú-
torok javítása, áthúzása, fes-
tése, ponyvák javítása, ké-
szítése. Autóülések, moto-
rülés javítása, áthúzása szö-
vet, bőr, műbőr választék.
Kisgyörgy János kárpitos
8300 Tapolca, Kinizsi Lakta-
nya T.: 06-20/465-8854_____________________________

Takarítást és házvezetést
vállalok az Ön igényéhez al-
kalmazkodva. Családi házak,
nyaralók, apartmanok. Ta-
pasztalattal rendelkezem,
megbízható, precíz és rend-
szerető vagyok, mert rend a
lelke mindennek. Tel.: 06-
30/463-1984_____________________________

Pedikűr Tapolcán az A4 sza-
lonban. Gépi- és esztétikai pe-
dikűr, géllakk. Dormányné T.
Tímea Tel.: 06-20/314-9703,
Tapolca, Május 1. utca._____________________________

Autómentés, terepjárós te-
her taxi 0-24-ig,   Tel: +36-
30/947-2862  _____________________________

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garan-
ciális beüzemelése, javítása.
Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykony-
hai gázüzemű berendezések
javítása, villany- és gázbojle-
rek vízkőtelenítése, fűtés- és
vízrendszerek karbantartása.
Szántói László gázszerelő Tel.:
06-20/520-2465_____________________________

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

Háztartási gépek márka-
szervize! Garanciális és
készpénzes javítás, klíma-
telepítés, szerviz. Új gépek
kiszállítása, beüzemelése
Tapolca 5.000 Ft-tól. Szabó
Gábor háztartási gépsze-
relő. T.: 06-20/511-8003,
06-87/411-965_____________________________

Cserépkályhák, kandallók
építése, átrakása, akár köz-
ponti fűtéssel is. Uitt: kőmű-
ves és burkolómunkákat vál-
lalunk! Tel.: 06-30/240-3900,
06-88/655-836_____________________________

Műkő, márvány, gránit sír-
emlékek, keretek, fedések, vá-
zák, mécses tartók, felújítások,
betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Ba-
csó B. u. 25. T.: 06-87/321-620_____________________________

Kovács Zoltán regisztrált
szaktanácsadó mezőgazda-
sági pályázatok írását vállal-
ja. Tel.: 06-70/386-6953

Idős hölgyek és urak gondo-
zását vállalom Tapolcán és
környékén. T.: 06-70/643-3465_____________________________

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

_____________________________

Tapolcán eladó 1994-es Sko-
da Favorit LX, augusztusi
műszakival, jó állapotban. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
87/322-166

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

LEGO játék felvásárlás. E-mail:
legomarcell@gmail.com Érd.:
06-30/3977-912_____________________________

REMMERS faipari faanyag-
védő szerek, lazúrok, lakkok,
olajok, viaszok forgalmazása.
Kapható ápolókészlet fa abla-
kokhoz, bejárati ajtókhoz.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyu-
lakeszi u. ASZTALOS FATE-
LEP Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

Kati Kertje Balatonedericsen
várja a kertészkedőket. Muskátli,
egynyári virágok akciósan a
készlet erejéig! Évelő és vízi nö-
vények. Nyitva: jó időben min-
dennap. T.: 06-70/2278-931_____________________________

Műanyag és fa, kül- és belté-
ri nyílászárók, ablakpárkányok,
redőnyök, szúnyoghálók, na-
gyon kedvező áron. VEMI-
2003 Kft. Tapolca, Gyulakeszi
u. ASZTALOS FATELEP Tel.: 06-
20/437-2423, 06-20/277-
1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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

Régi könyveket, dokumentu-
mokat, antik tárgyakat 
vásárol diplomával rendelkező
gyűjtő. Tel.: 06-70/222-1193_____________________________

Bútor, háztartási cikk és tex-
til  akció Gyulakeszin a Stílus
Galériában, amíg a készlet
tart. Ágyazható kanapé 18.000
forint, ágyazható sarokülő fo-
tellel 28.000 forint, ágynemű-
tartós franciaágy 12.000 forint,
retro ágyazható kanapé két fo-
tellel  18.000 forint,   székek
3.500 forinttól 5.000 forintig,
polcos, vitrines szekrény,
12.500 forint, heverők 5.000
forinttól, rugós ágybetétek
5.000 forinttól, mérettől füg-
gően. Festett, antikolt bútorok
egy részére 20-30% árenged-
ményt adunk. Háztartási mű-
anyag cikkek 500 forinttól,
Cd-k nagy választékban 500 fo-
rint. Új készítésű hímzett asz-
talterítő garnitúrák, hímzett
ruhák egyedi kedvezmények-
kel. Nyitva naponta 9- 17 óra
között. Telefon: 06 20 534
1333. E-mail: info@stilusga-
leria.com  Helyszín: 8286 Gyu-
lakeszi Kossuth Lajos utca
109. A Csigó Malomban lévő
Stílus Galéria lakáskultúra üz-
let és antikvitás. Honlap:
www.stilusgaleria.com
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Sachs 30 cm3-es benzin-
motoros kerékpár, Atlas-Cop-
co (Cobra) benzinmotoros
kétkezes vésőkalapács, ELU
kézi téglavágó fűrész  45 cm-
es  220 V-os, Makita akkus
ütvecsavarozó, hordozható
ipari  ventillátor 220 V, benzin
és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LE-ig, Honda
lapvibrátor, ágdaráló-kom-
posztáló gép, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, akkus sövényvágók,
akkus fűnyírók, elektromos és
benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V,
benzinmotoros kézi fúrógép,
menetorsós kuglihasító gép
6T  220V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gér-
vágók 210-305 mm átmérő,
elektromos csónakmotor, 5,5
mm-es légpuska új, CO pat-
ronos légpuska 4,5-5,5 mm-
es, oxigénpalackok,  új
McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50
cm3-es újszerű,   kerti ösz-
szecsukható ruhaszárító el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompresszor 5L,  akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszí-
vók, AS (Stihl) 3 kerekű ön-
járó magasfű nyíró, billenő-
vályús hintafűrészek, Elektra
Beckum – Lincoln  profi CO
hegesztők 150 A, MOM mű-
szerész eszterga, Bosch –
ELU (Dewalt) orrfűrészek 220
V, Gardena elektromos kapá-
lógép, precíziós szalagfűrész
új 220V átmérő 250mm, ter-
ménydaráló rostákkal 220V-
os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbé-
kák 50-100 kg-os, kombinált
gyalugépek 205-260  mm-es
új, egyengető gyalugép 200
mm-es, inverteres hegesz-
tők új 140-160 A  Avis, köz-
ponti fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, ma-
gassági láncfűrészek és sö-
vényvágók,  kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép,
kemping kerékpárok, új pro-
fi elektromos robogó   eladó.
Hibás vagy használaton kívüli
profi kisgépét beszámítom!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari  fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágda-
rálók, villanymotorok 220/
380V, kézi körfűrészek, mini
gáz-oxigénhegesztő, JLO-
Solo -Oleo Mac -Echo  háti
permetezők, Maruyama sla-
gos permetező, Stihl  fűrész,
fűkasza, bozótirtó, lombszívó-
fúvó gépek, benzinm otoros
és elektromos sövényvágók,
Kärcher-Euroclean-Wap hi-
deg- és melegvizes  profi
sterimók 220/380V, benzin-
motoros és elektromos köny-
nyű hordozható vízszivattyúk,
benzin- és dízelmotoros agg-
regátorok, akkutöltők  6-12-
24 V-os normál és bikázós, 16
funkciós faipari barkácsgép,
Stihl -Makita elektromos új-
szerű láncfűrészek, keringető
szivattyú fűtéshez, kéthen-
geres új kompresszorok,  Gar-
dena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép,  asztali és
állványos fúrógépek 220/
380V, Ryobi ácsgyalu, pára-
elszívó gép nedves helyisé-
gekhez elázott falakhoz 220V,
hómarók, benzinmotoros ön-
járó  lombszívó  75 cm széles,
talajfúró benzinmotoros  új,
elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfű-
részlánc élező, Honda ben-
zinmotoros zagyszivattyú új-
szerű, benzinmotoros és
elektromos  gyepszellőzte-
tők, Makita akkus gérvágó
24V-os, Wacker benzinmo-
toros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), diesel hőlégbefúvó 15-
25 KW, szeg- és kapocsbe-
lövő 5-15 cm levegős, szárí-
tott paprika daráló, kézi par-
kettázó fűrész 220V-os új,
karos kisflex satuval, csú-
szósines szalagparkettázó fű-
rész 220V, faeszterga 1000
mm, 2  késes vágópult fű-
nyírótraktorhoz, masszázs-
matrac,  Yamaha Mint új-
szerű robogó  eladó. Tel.: 06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Életjáradéki vagy öröklődé-
si szerződést kötne használati
igény nélkül lakásra, nyaralóra
esetleg más ingatlanra, uno-
kája javára orvos-ügyvéd há-
zaspár. Tel.: 06-30/9412-120_____________________________

Búza- és szalmabála eladó.
Tel.: 06-30/9279-469_____________________________

Radiátor nagyon jó állapotú
dunaújvárosi, 2 oszlopos ta-
gos rendszerű eladó. Méret:
600 mm magas 12-14 tagos,
10 db. Korszerűsítés miatt el-
adó. Tel.: 06-20/441-7393_____________________________

Búza, szalma körbála eladó
3000 Ft/db. Tel.: 06-30/238-
3561_____________________________
Friss házi tojás Lesenceist-
vándon eladó. Tel.: 06-
70/984-1093 esti órákban_____________________________

Fém függőágytartó 18.000
Ft, zenegép 90.000 Ft eladó.
Tel.: 06-20/9426-948

Tűzifa, száraz, első osztályú
cser, tölgy, akác konyhaké-
szen eladó. Szállítás ingyenes.
Ár: 14.000 Ft/m3. T.: 06-
70/328-1588_____________________________

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrész-
üzemi melléktermék (parket-
ta és széldeszka) méretre
vágva, konyhakészen kiszál-
lítva eladó. T.: 06-30/339-
7950_____________________________
Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő
széldeszka léces és széles
szállítás. T.: 06-20/9469-678

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Szigligetre, Talián-
dörögdre, Lesencetomajra,
Monostorapátiba, Nyirádra
helyi újságkihordót kere-
sünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-
8059_____________________________
Éves üzemelésű badacsonyi
étterembe konyhai kisegítőt,
mosogatót keresünk. Tel.:
06-70/282-2153_____________________________

15 szobás badacsonyi szál-
loda keres felszolgáló kollé-
gát akár éves állásra. Nyelv-
tudás szükséges. Önélet-
rajzokat várunk hotel@
hotelneptunbadacsony.hu,
06-70/282-2153

ÁLLÁS -,

TŰZIFA )

15 szobás badacsonyi hotel
keres reggeliztető, szobalá-
nyi feladatok ellátására 
kollégákat. Érd.: hotel@
hotelneptunbadacsony.hu,
Tel.: 06-70/282-2153_____________________________

Bolti eladói végzettséggel
szobaasszonyt felveszünk
Badacsonytomajra a Ba-
zalt Vendégházba. Tel.: 06-
20/4241-509_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.
kőművest és segédmunkást
keres. 4-5 fős brigádok és pá-
lyakezdők jelentkezését is vár-
juk. Elvárások: szakképzett-
ség, önálló munkavégzés, jó-
zan életvitel. Amit kínálunk:
hosszútávú stabil munkahely,
versenyképes jövedelem,
munkaruha. Jelentkezés:  H-P:
7-17-ig Tel:  +36/30/249-
4699, 87/ 466-175_____________________________

Tapolcán éves állásra a Dre-
am Teambe pizzasütőt kere-
sünk. Betanítást vállalunk!
Tel.: 06-30/9019-849_____________________________

Mezőgazdasági munkára
zöld munka szüretre munka-
erőt, brigádokat keresünk au-
gusztus 20-tól-október 31-
ig. Érdeklődni: 06-20/472-
5402 Email: 
monick824@gmail.com_____________________________

Pannon Sütő Kft. Tapolcai
Üzeme villanyszerelő-kar-
bantartó munkatársat keres!
Jelentkezni lehet hétfőtől pén-
tekig, 8-16 óráig a 06-20/347-
4687-es számon!_____________________________

Recepcióst, főzőasszonyt,
karbantartót felveszünk ba-
latoni üdülőbe azonnali kez-
déssel. Mobil: +36-20/943-
0643, e-mail: balaton@
balatonguest.hu _____________________________

Szórólapterjesztő munka-
társat keresünk  Tapolca  te-
rületére! Havi kereseti lehe-
tőség 40-60 ezer Ft! Hosszú
távú munkalehetőség! Je-
lentkezni: 06-70/431-8787
telefonszámon munkaidőben
08:00-17:00 között, vagy
email: szorolaposmunkak@
gmail.com_____________________________

Kővágóörsi étterembe fel-
szolgálót felveszünk, szak-
képzettség nem fontos! Kez-
dők, diákok jelentkezését is
várjuk! Tel.: 06-30/417-3563_____________________________

Tapolcai sörözőbe éves ál-
lásra pultosokat keresünk
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-
70/779-1014_____________________________

Kerítés építő kivitelezőt ke-
resek. Tel: +36-30/947-2862 _____________________________

Egy vagy kétműszakos mun-
karendbe keresünk munka-
társakat ajkai gyártócéghez a
következő munkakörökbe:
operátor, raktáros, végellenőr,
beszerző, gépbeállító tech-
nológus. Útiköltség térítés
biztosított! A feltételekről ér-
deklődni és jelentkezni lehet:
Tel.: 06-70/610-0064 Email:
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Tapolcára adminisztrációs
munkakörbe tapasztalattal
rendelkező munkatársat ke-
resünk. Fényképes önélet-
rajzát az iroda@taurustra-
de.hu e-mail címre várjuk._____________________________

Tapolcai pizzériába szaká-
csot esetleg főzőasszonyt
keresünk éves állásra. Idő-
pont egyeztetés: 06-70/779-
1014_____________________________
A Tapolca Diák- és Közétkez-
tető Kft konyhai kisegítő mun-
kakör betöltésére éves állásra
munkatársat keres.  Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a
következő e-mail címen lehet:
info@kozetkezteto.hu

Három műszakba vagy fo-
lyamatos munkarendbe ke-
resünk ajkai autóelektroni-
kai termékeket gyártó céghez
munkatársakat operátori
munkakörbe. Útiköltség térí-
tés biztosított! Érdeklődni,
jelentkezni lehet: Tel.: 06-
70/610-0064 Email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Tapolcai pizzériába pizzafu-
tárokat keresünk éves állás-
ra. Időpont egyeztetés: 06-
70/779-1014_____________________________

Kőművest, vagy kőműves
ismeretekkel segédmunkást
keresek éves állásra. Mun-
karuha, munkába járás tá-
mogatása. Józan életvitel,
megbízhatóság elvárás, B
kategóriás jogosítvány, te-
hergépjármű vezetésére rutin,
előny. Kérem, bérigényét is je-
lezze. Tel.:+36-20/421-5079_____________________________

Ajkai gyártócéghez keresünk
munkatársakat három mű-
szakos munkarendbe, beta-
nított illetve szakképzettséget
igénylő munkakörökbe. Úti-
költség térítés biztosított! Ér-
deklődni, jelentkezni lehet:
Tel.: 06-70/610-0064 Email:
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Jogosítvánnyal rendelkező fi-
atal, angolul beszélő mun-
kaerőt keresek. Tel.: 06-
70/6776-367, 67sofor@gma-
il.com_____________________________
Vagyonőröket keresünk Ta-
polca buszpályaudvarra, 750
Ft/órabér, azonnali munka-
kezdés. Tel.: 06-70/590-1257_____________________________

Nyerges kamionra keresünk
gépkocsivezetőt fix. belföldi
fuvarokra badacsonytomaji
telephellyel. Bérezés megál-
lapodás alapján. Tel.: 06-
30/9463-609_____________________________

Kőművest és segédmunkást
azonnali kezdéssel felveszek
éves állásra, kiemelt bére-
zéssel. Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Szigligeti melegkonyhás ét-
terem keres kreatív séfet,
szakácsot, főzőasszonyt (dél-
előtti műszakra), grill szaká-
csot, konyhai kisegítőket, ta-
karítónőt és pultost. Egyete-
misták jelentkezését is várjuk.
Uitt: büfé, étteremmel szem-
ben üzemeltetésre kiadó. Tel.:
06-30/9945-040_____________________________

Kvarc-Ásvány Kft. homok-
bányába, nehézgépkezelőt
keres Caterpillar D6 toló lapos
dózerre és Gumikerekes hom-
lokrakodóra. Jelentkezés 06-
87/471-085, 06-30/944-5186_____________________________

Badacsonytördemici Panzi-
óba szobaasszonyt keresek
azonnali kezdéssel, tisztes-
séges fizetéssel, éves állás-
ra. Tel.: 06-20/9912-029_____________________________

Badacsonyi Fortuna Boro-
zóba keresünk sürgősen 
lángossütő – konyhai kise-
gítő munkakörre alkalma-
zottat magas kereseti lehe-
tőséggel. Diákok jelentke-
zését is várjuk. Tel.: 06-
30/414-3477_____________________________

Badacsonyba a Retro Büfé-
be keresünk pultost-pohárle-
szedő munkakörre alkalma-
zottat magas kereseti lehe-
tőséggel. Diák jelentkezését
is szeretettel várjuk. Tel.: 06-
30/414-3477_____________________________

Minimum C kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező, bel-
földi élőállatszállításra kere-
sünk gépjárművezető kollégát
Tapolcai munkakezdéssel.
Érd.: 06-30/226-09-09

OKTATÁS

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tan-
folyamok! Beiratkozás: július
23. hétfő 15 óra. Tapolca, Glá-
zer S. u. 5. Tel.: 06-87/322-436,
06-30/3136-427 Nytsz: 19-
0073-05 (VSM.E. 61,11 %,
VSM.F. 61,19 %, ÁKÓ: 312,76
%, ÁKK: 184.600 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Természetgyógyász és Egész-
ségügy tanfolyam indul szep-
temberben Veszprémben. Ok-
tóbertől további tanfolyamaink:
Reflexológia (talpmasszázs),
Kineziológia, Akupresszúra,
Bach-virág terápia, Szimbó-
lumterápia, Bioenergetika, stb.
Várom előzetes érdeklődésü-
ket és jelentkezésüket!  Érd.:
06-20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

Bőr- és nemibeteg gyógyász, 
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. 
Pétervári Márta. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák F.
u. 43. 06-83/311-382, 06-
30/375-2734

Koncertek  Gyulakeszin.  A
Csigó Malomban a CSIGÓ
ART FEST keretében 2018.
07.07- 2018. 08. 16. között
nyolc koncertet tartunk. Kísé-
rőprogramok: bor és gasztro-
nómiai kóstolók. PROGRAM:
2018. 07. 28, szombat 20:00
ZENÉS SPANYOL EST.  Büttner
Orsolya (hegedű), Straub Ta-
más (gitár). 2018. 08. 04,
szombat 20:00 "ROMANTI-
KUS KLASSZIKUSOK" Schu-
bert, Grieg, Csajkovszkij művek
Csermák Éva (hegedű), Marc-
zi Mariann (zongora) előadá-
sában. 2018. 08. 10, péntek
20:00 SANZONEST. Edith Piaf
dalok Kárász Eszter előadásá-
ban. 2018. 08. 13, hétfő 20:00
DZSESSZ KONCERT Váczi Esz-
ter (ének), "The Dream Ma-
kers" bécsi dzsessz kvartett
előadásában. Bertl Mayer
(szájharmonika), Engel Mayr
(gitár), Magyar László (nagy-
bőgő), Piedl Dániel (dobok,
ütőhangszerek). 2018. 08. 16,
csütörtök 20:00 St. MARTIN
KONCERT. Közreműködik fia,
Szentmártoni Norman (ének).
Kiállítás: Szentmártoni Ildikó
színes ásvány ékszereiből.
Jegyárak: 3.500 Ft. Két vagy
több koncert esetén 3.000 Ft.
Diákjegy 500 Ft. Jegyrendelés,
regisztráció e-mailben, tele-
fonon és a helyszínen. E-mail:
bartunek.katalin@gmail.com,
Telefon: +36-20/534-1333,
Helyszín: 8286 Gyulakeszi Kos-
suth Lajos utca 109.

66 éves (170 cm, 70 kg) öz-
vegy, káros szenvedélyektől
mentes, nyugodt természetű
férfi keresi hölgy társát sza-
badidő hasznos közös eltöltés
céljából. Elsősorban tapolca-
iak és környékbeliek hívását
várom. Tel.: 06-30/316-7960_____________________________

40 éves férfi komoly kap-
csolat céljából társat keres Ta-
polca és környékén. Tel.: 06-
30/540-4010

TÁRSKERESÉS

KÖZLEMÉNY

PROGRAM

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

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXIV. évf./27.   2018. július 21.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

A TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
távfűtési tevékenysége ellátásához

gyakorlattal rendelkező
CSŐSZERELŐ végzettségű és

HEGESZTŐ képesítéssel rendelkező
szakmunkás munkatársat keres.

Számítógépes ismeretek és B kategóriás jogosítvány
szükséges.
Amit ajánlunk: versenyképes jövedelem, cafetéria
juttatások, továbbképzés, hosszú távú munkalehetőség.
Pályázatokat a vgkft.tavfutes@t-online.hu e-mail címre, vagy
a 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9. postai címre kérjük elküldeni,

az elérhetőség megjelölésével.

Transzportbeton
gyártás,
szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
1 műszakos munkarendbe

Építőipari árucsomagolókat
(egyszerűsített foglalkoztatás, heti kifizetés)

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

kézi összeszerelőket, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat
(SMT gépkezelőket 12 órás munkarendbe)

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

2 műszakos munkarendbe

3 vagy folyamatos műszakrendbe

Betanított munkásokat

Raktári adminisztrátorokat, Betanított munkásokat

Raktárosokat, Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel

(ülő munka, magas kereset)

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

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

06-88/400-453, 06-20/929-2430
vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben:

manatwork@manatwork.hu

KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER, ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS,
PRÉMIUM, 13. HAVI JUTTATÁS,
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

CAFETERIA,

Kezdő alapbérek 177.000-192.500 Ft/hó-tól

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ 100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,
- árajánlat készítés,
- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.

NYÁRI AKCIÓ!
MOST 25% KEDVEZMÉNNYEL!
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

KÚTFÚRÁS
TALAJHŐ

HASZNOSÍTÁS

SZAHARA 2002 Kft.
Tapolca

Vízker TELEP
Tapolca, Sebron

Nyitva: H-P: 7.30-16.00
Szo: 8.00-12.00

Tel.: 06-30/3369-819
87/687-652

Tel.: 06-30/498-1181
87/709-054

SZONDA-
FURATOK

TERVEZÉS,
ENGEDÉLYEZÉS,

KIVITELEZÉS

Víz- és PVC

csatornacsövek

idomok és egyéb

szerelvények

Grundfos

szivattyúk,

hidrofor tartályok,

dréncső,

geotextília

értékesítése.

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

KAPCSOLAT: 06-30/620-5049
hr@szlbau.hu • www.szlbau.hu
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.

ÉPÍTŐIPARI
SEGÉDMUNKÁS

Elérhető havi kereset akár
NETTÓ 160 000 Ft

+ SZOMBAT: -tól
+ KÉSZPÉNZ KAFETÉRIA

12.500 Ft

ÉPÍTŐIPARI
SZAKMUNKÁS

Elérhető havi kereset akár
NETTÓ 210 000 Ft

festő, ács, kőműves, lakatos

+ SZOMBAT: -tól
+ KÉSZPÉNZ KAFETÉRIA

17.000 Ft

DOLGOZZ ÉS KERESS
VELÜNK JOBBAN

INTERVILL KFT.
8460 Devecser, Bem u. 1. • +36-30/939-6436
1. Saját gyártású termékeink:

• Kerítésfonatok
• Vadhálók
• Növénynevelő hullámosított pálcák

2. Jó minőségű fél-professzionális,
professzionális damilos fűkaszák
26.000 Ft-tól.

3. Háti motoros, szivattyús
permetezőgépek 39.000 Ft-ért.

4. Tűzi horganyzott szőlő soroszlopok
60X40X1,5X2500 mm-es méretben,
1.990 Ft/db.

5. Komplett szőlő támrendszerek!
6. Motoros láncfűrészek 25.000 Ft-ért.
Áraink bruttó fogyasztói árak és az ÁFA-t tartalmazzák!

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)BADACSONY, Park u. 1.

Hétfőtől csütörtökig: 10.30-14.00, 14.30-19.30
Péntek-szombat-vasárnap:

10.30-14.00, 14.30-21.30

Nyitvatartási idő

BÚTOR

Nyitva tartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6

Tapolca, Halápi út (Garázssor)

+3630/9069-159 +3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Egyedi bútorgyártás- ingyenes felmérésEgyedi bútorgyártás- ingyenes felmérés

Látogasson el hozzánk, megéri!

Helyszíni felmérés • 3D színes látványtervHelyszíni felmérés • 3D színes látványterv

• minőségi franciaágyak 15 típus
• kanapék 22 típus
• sarokgarnitúrák 9 típus
• nappali szekrénysorok
• hálószoba szekrénysorok
• étkezők
• gardróbok

Facebook
VIDA BÚTOR

Konyhabútorok, szekrénysorok, gardróbok, kiegészítőkKonyhabútorok, szekrénysorok, gardróbok, kiegészítők

Üzletünkben megújult árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat!

Raktáron vagy
megrendelhetők!

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! Július 23-28-ig

Burgonyás pogácsaBurgonyás pogácsa

Majális kifliMajális kifli

250 Ft
833 Ft/l

250 Ft
833 Ft/l99 Ft/db99 Ft/db

Kakaós csigaKakaós csiga

99 Ft/db99 Ft/db

99 Ft/db99 Ft/db

Mézes zserbóMézes zserbó

175 Ft/db
Az akció az akciós készlet erejéig tart.Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Július 26-án
Édes csütörtök!

ÚJ! Banános
ivójoghurt

300 ml

ÚJ! Banános
ivójoghurt

300 ml

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

Tel.: +36-30/9972-919, 87/510-940
www.kurkodent.hu

KURKODENT
CAD/CAM technológia

• fémkerámia koronák, hidak
• cirkónium koronák, hidak
• teljes porcelán koronák, héjak, tömések
• kombinált kivehető pótlások,

rejtett finommechanikai rögzítő elemekkel.

Lézer szinterezés

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

az Ön megbízható partnere.
E lemér Virágbol t ja

Üzletünk Tapolcán az Áruház épületében a Kölcsey Nyomda bejáratánál
Virágcsokor rendelés ingyenes kiszállítással: 06-30/348-7469

VASÁRNAP IS NYITVA: 9-12 óráig.

Vágott virágok, alkalmi virágcsokrok
Cserepes növények, dísznövények
Temetési koszorúk, sírcsokrok
Ajándékok, bizsu

Ránk számíthat! Elemér Virágboltja       az Ön üzlete!

Menyasszonyi csokrok, esküvői díszítések

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

BADACSONYtomaj, Kert utca 17.
Hétfőtől szombatig:

6.00-12.00
12.30-18.00

Vasárnap:
8.00-12.00

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu

6

6

6

6

KIVÁLÓ MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁR6 6

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

Tel.:

06-30-929-6970

Tel.:

06-30-929-6972
Áraink az ÁFA-t, illetve a törvényes származást igazoló okmányt (EUTR) tartalmazzák.

HIFU fókuszált ultrahang kezelés
- orvoslásban régóta használt megbízható technológia
- vágás- és idegen anyag bejuttatása nélküli eljárás
- az egyik legkorszerűbb természetes arcfiatalítás
- látványos eredmények
- fájdalommentes
- nincs külsérelmi nyom a kezelés után
- minimális odafigyeléssel egész évben alkalmazható

HIFU specialista
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

HIFU specialista
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

1 órányi kellemetlenség és a 10 évvel ezelőtti arcod néz
vissza rád a tükrödben! Érdekel?

Forradalmian új, sebészeti beavatkozás-mentes,
3G arckezelés - facelifting, ránckezelés
amerikai technológiával – várni fogod,

hogy tükörbe nézhess.

Örülj az új arcodnak…
MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK

A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ

IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

18 ven aluli szem lyek a
nemzeti doh nybolt Üzleteiben

nem  tart zkodhatnak.

é é
á

ó

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 20.30

08.00 - 18.00

Nyitvatartási idő

Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

karbantartó,
gépkocsivezető,

terápiás munkatárs
munkakörökre.

Részletek:

www.dakaotthon.hu

06-87/553-210

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

augusztus 20-tól - október 31-ig.
Érdeklődni: 06-20/4725-402

Email: monick824@gmail.com

SZÜRETRE
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Zalaszentgrót, Deák F. u. 1.

83/361-500, 06-30/380-4022

TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, 2018.07.13-tól a készlet erejéig érvényesek! 17

88
74

t

Domokos Gábor Dániel

ötvös mester

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

Ékszer
készítés-javítás.Acél ékszerek-karikagyűrűk

széles választékban!

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Készletről azonnal elvihetők!

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.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
05.00 - 22.00

14.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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.
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