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Mobil: 06-20/980-8059
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, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

Ebéd és munkaruha
biztosított!

Húsipari csomagoló
munkára több fő

férfi-női munkaerőt
keresünk!
Fizetés:

nettó 130.000 Ft
(150.000 Ft)

Érdeklődni:
06-20/472-5402

Kedves Állattartók!
A Tapolca Állatorvosi Központ
(Tapolca, Batsányi J. u. 44.)
munkatársai,
dr. Ásványi Tamás
és dr. Baranyi Dániel
kibővített szolgáltatással
(inszeminálással) állnak
a szarvasmarha tartók rendelkezésére.

Nyitvatartás:

dr. Ásványi Tamás: 06-20/9217372
dr. Baranyi Dániel: 06-30/6351560

hétfő-péntek de.: 9.00-11:00, du.: 15:00-18:00,
szombat de.: 8:00-9:00.

Telefon:

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

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-ér t.

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

5. Komplett szőlő támrendszerek!

6. Motoros láncfűrészek 25.000 Ft-ér t.
Áraink bruttó fogyasztói árak és az ÁFA-t tartalmazzák!

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.

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

CAFETERIA,

Kezdő alapbérek 177.000-192.500 Ft/hó-tól

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2018. július 31. 14 óra.
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(kedd)

MÉSZÁROS BÚTORÜZLET
Tapolca, Ipar u. 6. Tel.: 87/709-765, Fax: 87/709-768

Nyitva: H-P.: 09-17-ig, Szo.: 09-12-ig www.meszarosbutor.hu E-mail: info@meszarosbutor.hu

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Új bútorok garanciával, kedvező árakon!

Szekrénysorok, kisbútorok, franciaágyak, heverők, nyitható kanapék,
rekamiék, fürdőszobabútorok, irodai forgószékek, virágtartók, fali képek.

Fenyőbútorok, fa ágykeretek.
Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek,
hideghab vákuum matracok 15 év garanciával.

Kínálatunk:

Tel.: 06-70/492-5804

Nemesgulácsi partnercégünkhöz keresünk
munkavállalókat műanyag termékek
összeszerelésére vagy nyomdázására.

Amit kínálunk:
- 2 vagy 3 műszakos munkarend

- Havi nettó 8000 Ft cafeteria
- Havi minőségprémium

- 13. havi bér
- Ingyenes céges buszjárat Tapolca környékéről

Itt a lehetőség, ha munkahelyet keresel!

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

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

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

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: tutifixagro@gmail.com

SZÜRETRE

Tapolcai építőipari cég

munkatársat keres.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezését a címre várjuk!
Jelentkezés feltételei:

hr@szlbau.hu
www.szlbau.hu

ÉPÍTÉSVEZETŐ

Érdeklődni a 87/411-954-es
telefonszámon lehet.

Transzportbeton
gyártás,
szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! Július 30-augusztus 4-ig

Fitness croissantFitness croissant

Kemencés csülkös
tojásos panini
Kemencés csülkös
tojásos panini

215 Ft
860 Ft/kg

215 Ft
860 Ft/kg139 Ft/db139 Ft/db

Sonkás-sajtos croissantSonkás-sajtos croissant

169 Ft/10 dkg   1690 Ft/kg169 Ft/10 dkg   1690 Ft/kg

440 Ft/db440 Ft/db

Zala kockaZala kocka

169 Ft/db

Az akció az akciós készlet erejéig tart.Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Augusztus 2-án
Édes csütörtök!

Epres
joghurt
250 g

Epres
joghurt
250 g

Tapolcai üzletünkbe keresünk

ÉRTÉKESÍTŐ
munkatársat!

Feladatok: Műszaki cikkek és hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások értékesítése.

Előny: Műszaki cikkek ismerete. Hasonló területen szerzett
tapasztalat.

Önéletrajzát a következő linken várjuk:
https://karrier.euronics.hu/aktualis-allasajanlataink/6/ertekesito

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN
A GRÁCIA BEAUTY CENTERBEN (Tapolca, Deák F. u. 11.)!

Mester kozmetikus,
Imag Peeling szakember,

Termék specialista

Mester kozmetikus,
Imag Peeling szakember,

Termék specialista

Fordulj hozzám bizalommal!

Orvos-Esztétikai központunkban számos
a legmodernebb gépi és kézi kezelések közül

tudunk ajánlani bőrődnek azt a megfelelő eljárást,
amitől egészséges lesz!

Hogy milyen korosztálynak?
• 14-75 éves korig!

• Tiniknek
Elmúlasztjuk az aknét, pattanást, hegeket!

Eltűntetjük a májfoltot, pigmentrendellenességeket!

Vízhiányos bőr különböző fajtáit feltöltjük
megfelelő hatóanyagokkal!

Rosácea, Érgyulladás megszüntetjük!

Öregedés látható jeleit, megereszkedett bőr,
mélyebb ráncok 10 évvel visszafordítjuk az időt!

KOZMETIKUS TANULÓT FELVESZEK!

Sertéscomb

Sertés csont nélküli karaj

Sertés császárvég

Pápai prémium juhbeles virsli

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai gépsonka (extra sonka)

Pápai füstölt hátsó csülök

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
2018.07.27 - 08.09-ig

990 Ft/kg

1.220 Ft/kg

650 Ft/kg

1.890 Ft/kg

1.690 Ft/kg

1.990 Ft/kg

1.070 Ft/kg

Kft.

JÚLIUS 27-28. (péntek-szombat)

HÉTVÉGI AKCIÓ:

Csemege Debreceni
Sertés csont nélküli karaj

Kereskedelmi végzettséggel élelmiszer-eladó munkatársat

/hölgyet/ éves állásra felveszünk! Érd.: 06-30/415-3980

1.445 Ft/kg
1.150 Ft/kg

Badacsonytomaji
üzletünkbe

teljes munkaidős
foglalkoztatásra

keresünk.
eladókat

Jelentkezni lehet

a 06-30/444-8397

telefonon.

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc

06-30/9-157-157
06-20/3-267-243

06-20/9-501-067

vargajogsi.hu

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

Beiratkozás: az UTOLSÓ nyári tanfolyamra
2018. 08. 01-jén szerdán 17 órakor

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

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

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

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

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2018. második negyedév:
(AM: KK 41.400 Ft, A1: KK 77.600 Ft, A1 (B): KK 22.400 Ft ,

A2: KK 79.300 Ft, B: KK 208.392 Ft, AKO (%) B: 144,83 %, VSM (%) B (gyak.) 45,83 %)
A: KK  111.000 Ft,

B (elm.) 66,67 %,

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

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
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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
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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

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Bélyegző
készítés
Bélyegző
készítés

Akár 1 órán
belül is.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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

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



(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

MÁR INTERNETEN IS ELÉRHETŐ! 

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

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_____________________________

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_____________________________

Keresek Badacsony és kör-
zetében házat, nyaralót,
mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást külföldi ve-
vőkörrel! Legolcsóbb köz-
vetítési díjjal. Tel.: 06-
30/9477-270_____________________________

Társasházi lakást keresek Ta-
polcán kb. 65 m2 vagy feletti
erkélyes, 3 szobás vagy 1+2
félszobás vagy 2+1 félszobás
felújított vagy részben felújított
lakást keresek. Elsősorban a
keleti városrész érdekelne, de
csendesebb környezetben bár-
mi más is szóba jöhet. Az ár 
kb. 13.000.000 Ft, ideális eset-
ben 15.000.000 Ft körül lehet.
Érd.: 06-30/9477-270  _____________________________

Eladó 46 m2 családi ház Ne-
mesgulácson, kő építésű ház,
melléképülettel, felújított ab-
lakokkal, felújított villanyve-
zetékkel és konnektorokkal,
azonnali, beköltözhető álla-
potban. Gázcsatorna az ud-
varban, a víz visszafele van
szerel. Irány ár: 7,5 millió.
Érd.: 06-20/472-5402_____________________________

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_____________________________

Csobánc-hegy déli résszén
1892-ben épült, 100 m2-es
ingatlan, alatta 40 m2-es kő-
boltíves pincével családi okok
miatt sürgősen eladó. Tel.: 06-
30/237-3892_____________________________

Tapolcán gázfűtésű kisház
1 vagy 2 főnek, de bővíthető,
alacsony rezsivel, udvarral,
kerttel, melléképületekkel el-
adó! Befektetésnek, nyara-
lónak is jó lehetőség! Érd.: 06-
30/815-2854_____________________________

Keresünk eladó lakásokat,
családi házakat, nyaraló-
kat, pincéket, építési tel-
keket, mezőgazdasági in-
gatlanokat ügyfeleink szá-
mára. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen, fantasz-
tikus balatoni panorámával el-
adó 1 ha ( 9875 m2), kiváló
minőségű, jól termő kordonos
szőlőterület. Ir.ár: 9,9mFt  Tel.:
+36 70 376 820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Ajtó- és ablakrácsok (használt,
de jó állapotban lévők) eladók
Badacsonyörsön kedvező
áron. Tel.: 06-70/318-8776_____________________________

Garázsajtó 3 szárnyas na-
gyon jó állapotú és egy új le-
mez fürdőkád eladó. Tel.: 06-
20/441-7393_____________________________

Vásárolnék minden típusú Sim-
son motorokat, egyéb régi mo-
torokat. Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Eladó tapétázógép saválló, 85
cm széles 250 euro, 115 cm
350 euro. Tel.: 0036-70/306-
6099_____________________________
Szürkemarhák és bivalyok
eladók. Érd.: 06-30/939-0770_____________________________

Eltenni való konzerv uborka
320 Ft/kg, nagy 200 Ft/kg.
Előzetesen érdeklődni: Nagy
Béláné, Monostorapáti, 06-
87/435-075, 06-30/455-6373_____________________________

Tritikálé, kompresszor, ste-
rimo, villanymotorok eladók.
Érd.: 06-20/517-9082_____________________________

Keresek nagy kertes házba
idei születésű németjuhász
lány kutyát. Lehet keverék is.
Kaukázusi juhász is érdekel-
ne. Tel.: 06-20/538-8655_____________________________

Régi betoncserepet vennék jó
minőségűt Tapolca környé-
kén. Kb. 2000 darabot. Tel.:
06-20/7785-839_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hó-
marók, vizesvágók 200-250
mm, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók, kör-
fűrész, gerendavágó), hidrau-
likus tápegység 300bar/380V,
benzin- és dízelmotoros agg-
regátorok, levegős szerszá-
mok,  tányércsiszoló 350 mm
380V,  festék- és habarcske-
verők, benzin és dízel oldalki-
hajtásos állómotorok 2-9 LE-ig,
falhoronymaró, optikai távol-
ságmérő,  optikai   szintező,
profi szintezőállvány, Honda
és Briggs motoros kapálógé-
pek Hilti-Fein-Bosch-Makita
gipszkartoncsavarozók,  gő-
zölős tapéta eltávolító gép,
kapocs- és szögbelövő gép
220V, Hilti 12V-os fúró-csava-
rozó, Hilti-Bosch akkus fúró-
véső kalapács 36V, Stihl-Husq-
varna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek,  Echo egykezes pro-
fi motorfűrész, Makita akkus
szegélyvágó, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, új
benzinmotoros kúpos fahasí-
tó gép, körfűrész, akkus flex
24V, oszlopos fúró benzinm-
torosgép 220V, Honda moto-
ros Bomag lapvibrátor 75-100
kg, Vibromax 1300 diesel
lapvibrátor 130 kg, asztali
körfűrészek 220/380V, hor-
dozható kisméretű cserép-
kályha, Stihl – Husqvarna-
Jonsered  benzinmotoros sö-
vényvágók, Fein fémvágó fű-
rész új, térkőroppantó új, ak-
kus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új,
Schul,  Diana, LG, Slavia lég-
puskák, Honda aggregátor
2-6,5 KW/220V, hordozható
kisméretű áramfejlesztők, új
táskakompresszorok, Makita
akkus kocsiporszívó, akkus
lépcsőjáró molnárkocsi,  asz-
tali körfűrészek, állványos vi-
zes köszörű átmérő 300 mm
220V, fás-szenes kályha, kézi
csempevágók, csendes ág-
daráló 220V eladó – és még
sok minden más, amire ön-
nek szüksége lehet, érdek-
lődjön! Csere is lehetséges.
Hibás kisgép akkuk javítása!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

Tapolcán a központhoz közel
75 m2-es + 45 m2-es alap-
területű 2 szintes felújított csa-
ládi ház eladó kert nélkül, kis ud-
varral, mely jelenleg fedett au-
tóbeálló. (5 szoba, 2 fürdőszo-
ba, egyedi gázfűtés + vizes
kandalló, klíma) Ir.ár: 15,9mFt
T.: +36 70 376 7820  _____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2
belterületi építési telek el-
adó csendes, nyugodt he-
lyen,gyönyörű panorámával a
Káli-medencére, teljes köz-
művel, (víz, villany, csatorna,
gáz!) 25 % beépítési lehető-
séggel. Ir.ár: 7,8mFt Tel.:
+36 70 376 7820    _____________________________

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: 38,5m Ft
Tel.: +36 70 376 7820 _____________________________

Csabrendeken, zártkerti öve-
zetben, 2210 m2 telken, csen-
des , nyugodt helyen eladó
egy kiváló állapotú, újszerű,
szigetelt, beton cseréptetős,
összkomfortos 76 m2-es  ház,
32 m2-es pincével, össz. 19
m2 terasszal. ( 3 szoba, kony-
ha, fürdő-wc, fűtés cserép-
kályháról, víz, villany!) A ker-
tes, füves területen 30 db na-
gyon szép termő gyümölcs-
fa található. Ár:  7,5mFt  Tel.:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatonedericsen, nagyon
jól megközelíthető, panorá-
más helyen eladó 5005 m2
kiváló minőségű, jól termő
szőlőterület 3%-os beépíthe-
tőséggel. (4220 m2 sző-
lő+785 m2 gyep, 23 db gyü-
mölcsfával.) A területen víz és
villany van! Ir.ár: 9,4mFt   Tel.:
+36 70 376 7820_____________________________

Nemesgulácson eladó egy
100 m2 alapterületű, nagyon
jó állapotú 3 szobás, össz-
komfortos családi ház 960
m2-es, szép telken, továbbá
a  földszinten 100 m2 ( 2 ga-
rázs + műhely), tetőtér be-
építési lehetőséggel. Ár: 18,9
mFt T.: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonedericsen, kiváló he-
lyen, korábban félbehagyott
családi ház eladó. A telek
980 m2, a ház kettő szint, 100
+ 80 m2-es, felújításra szo-
ruló, felső szinten befejezés-
re váró.   Ár: 13,9 ( ! ) mFt
Tel.: +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! Ir.ár:
12mFt Tel.: +36 70 376 7820

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_____________________________

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

LAKÁS AC1Bdg

Tapolcán társasházrész eladó,
plusz tárolókkal és kocsibeál-
lóval. Érd.: 06-30/2423-146_____________________________

Eladó Tapolcán, Dobó lakó-
telep, Viszló utcában teljesen
felújított, 48 m2-es, I. emeleti,
átépített fürdőszobás, 1,5
szobás lakás. A lakásban
minden új: nyílászárók, beltéri
ajtók, konnektorok, villany-,
vízvezetékek, villanyóra, min-
den burkolat. Ir.ár: 10,8 mFt.
Tel.: 06-70/596-5168_____________________________

Tapolca belvárosában 127
m2-es, igényes, 2 szintes, 2
fürdőszobás társasházi klí-
más, igényes lakás, nagyon
jó állapotban eladó. Érd.: 06-
70/376-7820_____________________________

Tapolcán eladó a Dobó lakó-
telepen egy 51 m2-es, föld-
szinti, 2 szobás, felújított la-
kás 6 m2-es önálló, zárt tá-
rolóval. Ár: 9,6mFt Tel.: +36-
70/376-7820

Tapolcán 1,5 szobás bútoro-
zott albérletet keresek. Tel.:
06-20/357-6503_____________________________

Fiatal 3 tagú család hosszú
távú albérletet keres Bada-
csonytomajon vagy Balatone-
dericsen. T.: 06-30/933-7943_____________________________

Tapolcán nívós lakás kiadó,
3 havi kaució szükséges.
Érd.: délután 06-30/466-7226_____________________________

Fizetőképes 50-es házaspár
1,5-2 szobás lakást vagy há-
zat keres Tapolcán ill. kör-
nyékén albérletbe bútorozat-
lanul. Tel.: 06-70/524-8513_____________________________

Egyedülálló férfi bútorozatlan
kiadó lakást vagy házat keres
Tapolcán vagy távolabb is
lehet. Fizetőképes és meg-
bízható. Tel.: 06-30/577-0379,
06-87/950-393

Garázs kiadó a Halápi úti
garázssoron. Kaució szüksé-
ges, előre kérek félévi bérle-
ti díjat. Árusnak nem kiadó.
Tel.: 06-20/612-9163

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_____________________________

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

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

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

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_____________________________

_____________________________

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 készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. 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_____________________________

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

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_____________________________

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_____________________________

Cserépkályhát, kandallót, ke-
mencét tervezek, építek, javí-
tok Veszprém és Zala megyei
körzettel. Kályhát bontással
viszek-veszek. Tel.: 06-30/644-
2665, 06-70/306-3065

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függönysze-
gés, nadrág felhajtás azonnal. Ta-
polca, Keszthelyi úton lévő MOL
benzinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Pincék, gazdasági épületek
építése, felújítása, támfalak, ke-
rítések, kocsi beállók, térbur-
kolatok építését vállalja építő-
ipari kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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 szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggre-
gátort, beton vibrot, földfúrót,
bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, be-
tonkeverõt, kõroppantót, gyep-
lazítót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt
és még sok mindent. Érd.:
Marton Gépkölcsönzõ 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_____________________________

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

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

Vállaljuk magánházak, társas-
házak, nyaralók, irodák takarí-
tását, kertek építését, gondo-
zását! Akár egész évben is! Ho-
uses, apartmants, offices clea-
ning, garden’s building and ma-
intenance! All over the year! Wir
übernehmen Reinigung, Sauber
machen von Gesellschaftshä-
user, Ferienwohnungen, Bü-
ros, Gartenbau, Gartenarbeit!
Auch ganz jährig! Kontakt auf
Englisch. vendeghaztakaritas
@gmail.com _____________________________

Homlokzat állvány bérbea-
dás-kölcsönzés! Tel.: 06-
30/472-7744_____________________________

Nyaralógondozó! Nyaralók,
családi házak, ingatlanok
egész éves gondozása. Bir-
toklátogatás, ellenőrzés, fűny-
írás, sövényvágás, takarítás,
karbantartások elvégzése,
stb.  Tel: +36 70 376 820_____________________________

Villanyszerelés. Lakóépüle-
tek, nyaralók és egyéb in-
gatlanok, hálózatfelújítás, ve-
zeték és szerelvények cseré-
je, új hálózat kiépítése. Tel.:
06-20/425-4468_____________________________

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

TISZTELT AUTÓTULAJDO-
NOSOK! Szervizünk teljeskörű
javítást vállal. Amennyiben
nálunk javíttatja autóját, kérje
az ingyenes lámpaállítást!
TÓTHAUTÓTECHNIK AUTÓ-
VILLAMOSSÁG, KLÍMASZER-
VIZ Tapolca, Keszthelyi u. - Sta-
dion u. sarkán. T.: 06-20/9237-
920, 06-20/455-7534, 
www.tothautotechnik.hu, 
Email: tothauto@t-online.hu,
info@tothautotechnik.hu_____________________________

Ford Escort 1.8 diesel kom-
bi 2000-es évjáratú + 4 téli
gumi 250.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06-30/538-2841_____________________________

Kosszarvú kistraktor utánfu-
tóval, fékkel, Hodgép olasz
motor, ACE 220 cm3, 8 LE,
160.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06-20/441-3258_____________________________

Opel Corsa 1 C-s 2003-as év-
járatú eladó. Érd.: 06-30/287-
3541_____________________________
Tapolcán eladó 1994-es Sko-
da Favorit augusztusig érvé-
nyes műszakival, jó állapot-
ban. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 06-87/322-166

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

LEGO-t vásárolok, akár na-
gyobb mennyiségben is. 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. Mus-
kátli, egynyári virágok akció-
san a készlet erejéig! Évelő és
vízi növények. Nyitva: jó idő-
ben mindennap. 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_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

Jó állapotban lévő 120 l-es
magyar gyártmányú gázbojler
eladó. Tel.: 06-30/8869-607

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx 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_____________________________

Bútor, háztartási cikk és textil
akció Gyulakeszin a Stílus Ga-
lériában, amíg a készlet tart.
Ágyazható kanapé 18.000 fo-
rint, ágyazható sarokülő fotel-
lel 28.000 forint, ágyneműtar-
tós franciaágy 12.000 forint,
retro ágyazható kanapé két
fotellel  18.000 forint,   székek
3.500 forinttól 5.000 forintig,
polcos, vitrines szekrény,
12.500 forint, heverők 5.000 fo-
rinttól, rugós ágybetétek 5.000
forinttól, mérettől függően.
Festett, antikolt bútorok egy ré-
szére 20-30% árengedményt
adunk. Háztartási műanyag
cikkek 500 forinttól, Cd-k nagy
választékban 500 forint. Új ké-
szítésű hímzett asztalterítő gar-
nitúrák, hímzett ruhák egyedi
kedvezményekkel. Nyitva na-
ponta 9- 17 óra között. Telefon:
06 20 534 1333. E-mail:
info@stilusgaleria.com  Hely-
szín: 8286 Gyulakeszi Kossuth
Lajos utca 109. A Csigó Ma-
lomban lévő  Stílus Galéria la-
káskultúra üzlet és antikvitás.
Honlap: www.stilusgaleria.com_____________________________

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._____________________________

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_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

Eladó 4 részes szekrénysor
15.000 Ft; 2 db ágyneműtar-
tós heverő 5.000 Ft; 1 db
Móra 4 égőfejes gáztűzhely
5.000 Ft; 1 db Móra 4 égő-
fejes 4 éves tűzhely 25.000
Ft; 1 db 80x80 étkezőasztal +
4 szék 5.000 Ft-ért. Érd.: 06-
30/2423-146_____________________________

Kultúr Bazár, Badacsonyláb-
dihegy. Dekorálja nyaralóját, la-
kóházát antik, retro vintage és
modern művészeti tárgyakkal:
festmények, grafikák, nyoma-
tok, művészfotók, fali tányérok,
textilek, porcelánok és sok
már érdekesség. Nyitvatartás:
kedd-vasárnap 9-13, hétfő
szünnap. Badacsonylábdihegy,
Orgona u. 4. (a Coop bolt alatt)
Tel.: 06-70/395-7370_____________________________

Lenovo NPC IP110-15ACL
típusú számítógép eladó: Ta-
polca, Juhász Gy. u. 100. Ár:
70.000 Ft. Tel.: 06-70/610-
1480_____________________________
Vásárolnék hagyatékból fa
teknőt, fa melencét, porce-
lánokat, faliórát, luszter lám-
pát, kitüntetéseket, régi gye-
rek bádog játékokat, egyéb
régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447

Energiatakarékos ablakos
és felültöltős automata mo-
sógép, mikró és 195/55x15-
ös nyárigumi 4 db eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Eladó 500 l Szent György-he-
gyi Cabernet Sauvignon bor.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
06-30/617-4217_____________________________

Szalma kockabála 450 Ft/db,
tritikálé 5.500 Ft/q, zab 5.500
Ft/q eladó. Tel.: 06-20/3382-
260_____________________________
Horgászcsónak és elektro-
mos motorral rendelkező vi-
torlás bérelhető Balatonede-
ricsen. Tel.: 06-20/392-4286_____________________________

Tojó tyúkok (1 évesek) 600
Ft/db áron eladók Lesenceist-
vándon. Tel.: 06-30/500-9376_____________________________

Cserép eladó, bontott, dupla-
kapcsos, tapolczai, 50 Ft/db és
kúpcserép 300 Ft/db áron.
Raklapon, kalodában, rakodás
megoldott. T.: 06-30/475-9266_____________________________

Profi fűnyírótraktorok,  ben-
zinmotoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-kör-
fűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős
gázbojler újszerű, Husqvarna
damilos késes fűkasza, aszta-
li álló szalagcsiszoló 70 cm-es
szalaghosszal 220 V, lég-
kompresszorok 4 L-től 200 L-
ig különböző teljesítménnyel
ipari kivitelben is,  benzinmo-
toros és elektromos gyep-
szellőztetők, Hilti-Spit-Maki-
ta-Bosch- Metabo fúró- véső-
kalapács SDS MAX, kétkezes
vésőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
gipszkarton csavarozó, profi ak-
kus fúrók, felsőmarók, he-
gesztőtrafó 220/380V 190 A,
kis- és nagyflexek, szalag-rez-
gő-ekcenter csiszolók, asztali
kettős és vizes köszörűk,  ben-
zin- és dízelmotoros aggregá-
torok, dekopírfűrészek, felső-
gerendás vizes csempevágók,
karos fémdaraboló 380/220V-
os, Hilti-Bosch-Makita-Meta-
bo szerszámgép dobozok el-
adó. Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Prések, orsós 60 l-es, 110 l-
es, fakádak 250-500 l-es,
Maruyama motoros perme-
tező eladók. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/866-2967

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 (parketta
és széldeszka) méretre vágva,
konyhakészen kiszállítva el-
adó. 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,
Nyirádra helyi újságkihor-
dót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059_____________________________

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Eladói munkakörbe éves ál-
lásra agilis személyt keresek.
Érdeklődni személyesen Ele-
mér Virágboltjában Tapolcán (a
Kölcsey Nyomda bejáratánál).
Tel.: 06-30/348-7469_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.
kőművest és segédmunkást
keres. 4-5 fős brigádok és pá-
lyakezdők jelentkezését is
várjuk. Elvárások: szakkép-
zettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kí-
nálunk: hosszútávú stabil
munkahely, versenyképes jö-
vedelem, munkaruha. Je-
lentkezés:  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_____________________________

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

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

Tapolcára adminisztrációs
munkakörbe tapasztalattal
rendelkező munkatársat ke-
resünk. Fényképes önéletraj-
zát az iroda@taurustrade.hu
e-mail címre várjuk._____________________________

Tapolcai pizzériába szaká-
csot esetleg főzőasszonyt
keresünk éves állásra. Idő-
pont egyeztetés: 06-70/779-
1014_____________________________
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_____________________________

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 la-
pos dózerre és Gumikerekes
homlokrakodóra. Jelentke-
zés 06-87/471-085, 06-
30/944-5186_____________________________

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

Burkolót/festőt/kőművest ke-
resünk családi házunk felújí-
tásához Pálkövén. Hívását
várjuk a 06-30/463-1984 te-
lefonszámon.

Melegkonyhás üzletbe kony-
hai kisegítőt felveszünk ma-
gas kereseti lehetőséggel.
Diákok jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-20/368-9465_____________________________

Révfülöpi Tóth Élelmiszerbe
azonnali kezdéssel felveszünk
élelmiszerbolti eladót szezo-
nális és éves munkára. Tel.:
06-30/9460-344_____________________________

Földmunkagép kezelőt ke-
resünk éves állásra. Hom-
lokrakodóra, gumikerekes kot-
róra ill. gumiláncos mini kot-
róra. Horváth Földmunka,
Diszel. Tel.: 06-70/318-5960_____________________________

Megbízható takarítónőt ke-
resünk a tapolcai Gyermek-
rendelőbe, rugalmas, 4 órás
munkaidőbe. Érd.: 87/411-
739_____________________________
A Deák Jenő Kórház állást hir-
det Betegszállító munkakör be-
töltésére. Jelentkezés önélet-
rajzzal személyesen a Titkár-
ságon, illetve elektronikus úton
a titkarsag@tapolcakorhaz.hu
e-mail címre küldve._____________________________

Tapolcai termelő üzem kar-
bantartó, villanyszerelő mun-
katársat keres, nyugdíjas is
lehet! Jelentkezni lehet hét-
főtől péntekig, 8-16 óráig a
06-20/347-4687-es számon._____________________________

Tapolcai termelő üzem péket,
betanított péket, valamint
férfi betanított munkást keres!
Tiszta környezet, hosszú távú
munka! Jelentkezni lehet hét-
főtől péntekig, 8-16 óráig a
06-20/347-4687-es telefon-
számon._____________________________

Festő kollégát azonnali kez-
déssel felveszek. Tel.: 06-
30/7010-526_____________________________

Egy vagy kétműszakos mun-
karendbe keresünk munka-
társakat ajkai gyártócéghez a
következő munkakörökbe:
operátor, végellenőr, beszer-
ző. Útiköltség térítés biztosí-
tott! Érdeklődés, jelentkezés:
tel.: 06-70/610-0064, email:
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Kerámiaműhely betanított
munkára férfi munkatársat
keres. Érd.: 06-30/424-7094_____________________________

Operátor munkalehetőség
három műszakban vagy fo-
lyamatos munkarendben aj-
kai autóelektronikai termé-
keket gyártó partnerünknél!
Versenyképes juttatások, cé-
ges buszjárat, önálló bejá-
rás esetén útiköltség támo-
gatás! Jelentkezés, bővebb
információ: tel.: 06-70/610-
0064, email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Munkatársakat keresünk Ta-
polcára egyműszakos mun-
karendbe most induló üzem-
be. Betanítással, műanyagi-
pari gyártósor mellé. Érd.:
06-30/335-1583

Munkatársat keresünk heti
40 órás munkarendbe! Nö-
vényvédőszer jártasság előny.
Szükség esetén beiskolázást
biztosítunk! Jelentkezni sze-
mélyesen: 8300 Tapolca,
Hegymagasi út 8. H-P 7-17,
szombat 7-12 óráig, Agro-
metall Áruház_____________________________

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_____________________________

Gépkocsivezetőt alkalmaz-
nék betonszállító teherautóra.
Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Építőiparban jártas segéd-
munkást felveszek. Tel.: 06-
20/9245-659_____________________________

Badacsonyi büfénkbe kere-
sünk UNIVERZÁLIS konyhai
kisegítő női alkalmazottat
szezonális munkára. Kiemel-
ten magas bérezés egyéni
megegyezés szerint. Kezdés
azonnal. Nem nehéz munka,
nincs éjszakázás! Korrekt ma-
gas fizetés. Tel.: 06-30/357-
7788_____________________________
A Tapolca Diák- és Közét-
keztető Kft konyhai kisegítő
munkakör betöltésére éves
állásra munkatársat keres.
Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a következő e-mail
címen lehet: 
info@kozetkezteto.hu

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA. Tantermi és e-lear-
ning (online otthon végezhe-
tő) tanfolyamok! Beiratko-
zás: július 30. hétfő 15 óra.
Tapolca, Glázer S. u. 5. Tel.:
06-87/322-436, 06-30/3136-
427 Nytsz: 19-0073-05
(VSM.E. 61,9 %, VSM.F.
61,19%, ÁKÓ: 312,76 %, ÁKK:
184.600 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Természetgyógyász és
Egészségügy tanfolyam indul
szeptemberben Veszprém-
ben. Októbertől további tan-
folyamaink: Reflexológia (talp-
masszázs), Kineziológia,
Akupresszúra, Bach-virág te-
rápia, Szimbólumterápia, Bio-
energetika, stb. Várom elő-
zetes érdeklődésüket és je-
lentkezésüket!  Érd.: 06-
20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

Dr. Köröskényi Kálmán érte-
síti Tisztelt Pácienseit, hogy
július 26-tól augusztus 20-ig
szabadságon van.

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

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_____________________________

Sárgabóbitás kakaduk
(ugyanolyanok mint Filip), a
röpdéjük erős dróthálóját
szétrágták és elrepültek a
szabadba. A visszahozott ka-
kadukért jutalmat adok! Pócsi
Béla 06-30/742-4972

Koncertek  Gyulakeszin.  A
Csigó Malomban a CSIGÓ
ART FEST keretében 2018.
07.07- 2018. 08. 16. között
nyolc koncertet tartunk. Kí-
sérőprogramok: bor és
gasztronómiai kóstolók.
PROGRAM: 2018. 07. 28,
szombat 20:00 ZENÉS SPA-
NYOL EST.  Büttner Orsolya
(hegedű), Straub Tamás (gi-
tár). 2018. 08. 04, szombat
20:00 "ROMANTIKUS
KLASSZIKUSOK" Schubert,
Grieg, Csajkovszkij művek
Csermák Éva (hegedű),
Marczi Mariann (zongora)
előadásában. 2018. 08. 10,
péntek 20:00 SANZONEST.
Edith Piaf dalok Kárász Esz-
ter előadásában. 2018. 08.
13, hétfő 20:00 DZSESSZ
KONCERT Váczi Eszter
(ének), "The Dream Makers"
bécsi dzsessz kvartett elő-
adásában. Bertl Mayer (száj-
harmonika), Engel Mayr (gi-
tár), Magyar László (nagy-
bőgő), Piedl Dániel (dobok,
ütőhangszerek). 2018. 08.
16, csütörtök 20:00 St.
MARTIN KONCERT. Közre-
működik fia, Szentmártoni
Norman (ének). Kiállítás:
Szentmártoni Ildikó színes
ásvány ékszereiből. Jegy-
árak: 3.500 Ft. Két vagy
több koncert esetén 3.000
Ft. Diákjegy 500 Ft. Jegy-
rendelés, regisztráció e-ma-
ilben, telefonon és a hely-
színen. E-mail: bartunek.ka-
talin@gmail.com, Telefon:
+36-20/534-1333, Helyszín:
8286 Gyulakeszi Kossuth
Lajos utca 109.

Révfülöp, Ábrahámhegy kör-
nyékén élő hölgytársat keres
60 éves férfi. Tel.: 06-70/620-
9888

PROGRAM

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
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17 ÓRAKOR



(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

MÁR INTERNETEN IS ELÉRHETŐ! 

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

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_____________________________

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_____________________________

Keresek Badacsony és kör-
zetében házat, nyaralót,
mezőgazdasági ingatlant,
Tapolcán lakást külföldi ve-
vőkörrel! Legolcsóbb köz-
vetítési díjjal. Tel.: 06-
30/9477-270_____________________________

Társasházi lakást keresek Ta-
polcán kb. 65 m2 vagy feletti
erkélyes, 3 szobás vagy 1+2
félszobás vagy 2+1 félszobás
felújított vagy részben felújított
lakást keresek. Elsősorban a
keleti városrész érdekelne, de
csendesebb környezetben bár-
mi más is szóba jöhet. Az ár 
kb. 13.000.000 Ft, ideális eset-
ben 15.000.000 Ft körül lehet.
Érd.: 06-30/9477-270  _____________________________

Eladó 46 m2 családi ház Ne-
mesgulácson, kő építésű ház,
melléképülettel, felújított ab-
lakokkal, felújított villanyve-
zetékkel és konnektorokkal,
azonnali, beköltözhető álla-
potban. Gázcsatorna az ud-
varban, a víz visszafele van
szerel. Irány ár: 7,5 millió.
Érd.: 06-20/472-5402_____________________________

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_____________________________

Csobánc-hegy déli résszén
1892-ben épült, 100 m2-es
ingatlan, alatta 40 m2-es kő-
boltíves pincével családi okok
miatt sürgősen eladó. Tel.: 06-
30/237-3892_____________________________

Tapolcán gázfűtésű kisház
1 vagy 2 főnek, de bővíthető,
alacsony rezsivel, udvarral,
kerttel, melléképületekkel el-
adó! Befektetésnek, nyara-
lónak is jó lehetőség! Érd.: 06-
30/815-2854_____________________________

Keresünk eladó lakásokat,
családi házakat, nyaraló-
kat, pincéket, építési tel-
keket, mezőgazdasági in-
gatlanokat ügyfeleink szá-
mára. T.: +36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen, fantasz-
tikus balatoni panorámával el-
adó 1 ha ( 9875 m2), kiváló
minőségű, jól termő kordonos
szőlőterület. Ir.ár: 9,9mFt  Tel.:
+36 70 376 820

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Ajtó- és ablakrácsok (használt,
de jó állapotban lévők) eladók
Badacsonyörsön kedvező
áron. Tel.: 06-70/318-8776_____________________________

Garázsajtó 3 szárnyas na-
gyon jó állapotú és egy új le-
mez fürdőkád eladó. Tel.: 06-
20/441-7393_____________________________

Vásárolnék minden típusú Sim-
son motorokat, egyéb régi mo-
torokat. Tel.: 06-30/3333-978_____________________________

Eladó tapétázógép saválló, 85
cm széles 250 euro, 115 cm
350 euro. Tel.: 0036-70/306-
6099_____________________________
Szürkemarhák és bivalyok
eladók. Érd.: 06-30/939-0770_____________________________

Eltenni való konzerv uborka
320 Ft/kg, nagy 200 Ft/kg.
Előzetesen érdeklődni: Nagy
Béláné, Monostorapáti, 06-
87/435-075, 06-30/455-6373_____________________________

Tritikálé, kompresszor, ste-
rimo, villanymotorok eladók.
Érd.: 06-20/517-9082_____________________________

Keresek nagy kertes házba
idei születésű németjuhász
lány kutyát. Lehet keverék is.
Kaukázusi juhász is érdekel-
ne. Tel.: 06-20/538-8655_____________________________

Régi betoncserepet vennék jó
minőségűt Tapolca környé-
kén. Kb. 2000 darabot. Tel.:
06-20/7785-839_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T, hó-
marók, vizesvágók 200-250
mm, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók, kör-
fűrész, gerendavágó), hidrau-
likus tápegység 300bar/380V,
benzin- és dízelmotoros agg-
regátorok, levegős szerszá-
mok,  tányércsiszoló 350 mm
380V,  festék- és habarcske-
verők, benzin és dízel oldalki-
hajtásos állómotorok 2-9 LE-ig,
falhoronymaró, optikai távol-
ságmérő,  optikai   szintező,
profi szintezőállvány, Honda
és Briggs motoros kapálógé-
pek Hilti-Fein-Bosch-Makita
gipszkartoncsavarozók,  gő-
zölős tapéta eltávolító gép,
kapocs- és szögbelövő gép
220V, Hilti 12V-os fúró-csava-
rozó, Hilti-Bosch akkus fúró-
véső kalapács 36V, Stihl-Husq-
varna-Jonsered újszerű lánc-
fűrészek,  Echo egykezes pro-
fi motorfűrész, Makita akkus
szegélyvágó, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest hor-
gászcsónaknak eladó. Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Elektromos kerékpárok, új
benzinmotoros kúpos fahasí-
tó gép, körfűrész, akkus flex
24V, oszlopos fúró benzinm-
torosgép 220V, Honda moto-
ros Bomag lapvibrátor 75-100
kg, Vibromax 1300 diesel
lapvibrátor 130 kg, asztali
körfűrészek 220/380V, hor-
dozható kisméretű cserép-
kályha, Stihl – Husqvarna-
Jonsered  benzinmotoros sö-
vényvágók, Fein fémvágó fű-
rész új, térkőroppantó új, ak-
kus rezgőcsiszoló (Li-Ion) új,
Schul,  Diana, LG, Slavia lég-
puskák, Honda aggregátor
2-6,5 KW/220V, hordozható
kisméretű áramfejlesztők, új
táskakompresszorok, Makita
akkus kocsiporszívó, akkus
lépcsőjáró molnárkocsi,  asz-
tali körfűrészek, állványos vi-
zes köszörű átmérő 300 mm
220V, fás-szenes kályha, kézi
csempevágók, csendes ág-
daráló 220V eladó – és még
sok minden más, amire ön-
nek szüksége lehet, érdek-
lődjön! Csere is lehetséges.
Hibás kisgép akkuk javítása!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

Tapolcán a központhoz közel
75 m2-es + 45 m2-es alap-
területű 2 szintes felújított csa-
ládi ház eladó kert nélkül, kis ud-
varral, mely jelenleg fedett au-
tóbeálló. (5 szoba, 2 fürdőszo-
ba, egyedi gázfűtés + vizes
kandalló, klíma) Ir.ár: 15,9mFt
T.: +36 70 376 7820  _____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2
belterületi építési telek el-
adó csendes, nyugodt he-
lyen,gyönyörű panorámával a
Káli-medencére, teljes köz-
művel, (víz, villany, csatorna,
gáz!) 25 % beépítési lehető-
séggel. Ir.ár: 7,8mFt Tel.:
+36 70 376 7820    _____________________________

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: 38,5m Ft
Tel.: +36 70 376 7820 _____________________________

Csabrendeken, zártkerti öve-
zetben, 2210 m2 telken, csen-
des , nyugodt helyen eladó
egy kiváló állapotú, újszerű,
szigetelt, beton cseréptetős,
összkomfortos 76 m2-es  ház,
32 m2-es pincével, össz. 19
m2 terasszal. ( 3 szoba, kony-
ha, fürdő-wc, fűtés cserép-
kályháról, víz, villany!) A ker-
tes, füves területen 30 db na-
gyon szép termő gyümölcs-
fa található. Ár:  7,5mFt  Tel.:
+36 70 376 7820_____________________________

Balatonedericsen, nagyon
jól megközelíthető, panorá-
más helyen eladó 5005 m2
kiváló minőségű, jól termő
szőlőterület 3%-os beépíthe-
tőséggel. (4220 m2 sző-
lő+785 m2 gyep, 23 db gyü-
mölcsfával.) A területen víz és
villany van! Ir.ár: 9,4mFt   Tel.:
+36 70 376 7820_____________________________

Nemesgulácson eladó egy
100 m2 alapterületű, nagyon
jó állapotú 3 szobás, össz-
komfortos családi ház 960
m2-es, szép telken, továbbá
a  földszinten 100 m2 ( 2 ga-
rázs + műhely), tetőtér be-
építési lehetőséggel. Ár: 18,9
mFt T.: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonedericsen, kiváló he-
lyen, korábban félbehagyott
családi ház eladó. A telek
980 m2, a ház kettő szint, 100
+ 80 m2-es, felújításra szo-
ruló, felső szinten befejezés-
re váró.   Ár: 13,9 ( ! ) mFt
Tel.: +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! Ir.ár:
12mFt Tel.: +36 70 376 7820

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_____________________________

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

LAKÁS AC1Bdg

Tapolcán társasházrész eladó,
plusz tárolókkal és kocsibeál-
lóval. Érd.: 06-30/2423-146_____________________________

Eladó Tapolcán, Dobó lakó-
telep, Viszló utcában teljesen
felújított, 48 m2-es, I. emeleti,
átépített fürdőszobás, 1,5
szobás lakás. A lakásban
minden új: nyílászárók, beltéri
ajtók, konnektorok, villany-,
vízvezetékek, villanyóra, min-
den burkolat. Ir.ár: 10,8 mFt.
Tel.: 06-70/596-5168_____________________________

Tapolca belvárosában 127
m2-es, igényes, 2 szintes, 2
fürdőszobás társasházi klí-
más, igényes lakás, nagyon
jó állapotban eladó. Érd.: 06-
70/376-7820_____________________________

Tapolcán eladó a Dobó lakó-
telepen egy 51 m2-es, föld-
szinti, 2 szobás, felújított la-
kás 6 m2-es önálló, zárt tá-
rolóval. Ár: 9,6mFt Tel.: +36-
70/376-7820

Tapolcán 1,5 szobás bútoro-
zott albérletet keresek. Tel.:
06-20/357-6503_____________________________

Fiatal 3 tagú család hosszú
távú albérletet keres Bada-
csonytomajon vagy Balatone-
dericsen. T.: 06-30/933-7943_____________________________

Tapolcán nívós lakás kiadó,
3 havi kaució szükséges.
Érd.: délután 06-30/466-7226_____________________________

Fizetőképes 50-es házaspár
1,5-2 szobás lakást vagy há-
zat keres Tapolcán ill. kör-
nyékén albérletbe bútorozat-
lanul. Tel.: 06-70/524-8513_____________________________

Egyedülálló férfi bútorozatlan
kiadó lakást vagy házat keres
Tapolcán vagy távolabb is
lehet. Fizetőképes és meg-
bízható. Tel.: 06-30/577-0379,
06-87/950-393

Garázs kiadó a Halápi úti
garázssoron. Kaució szüksé-
ges, előre kérek félévi bérle-
ti díjat. Árusnak nem kiadó.
Tel.: 06-20/612-9163

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_____________________________

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

GARÁZS

SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ

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

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_____________________________

_____________________________

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 készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tető-
felújítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. 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_____________________________

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

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_____________________________

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_____________________________

Cserépkályhát, kandallót, ke-
mencét tervezek, építek, javí-
tok Veszprém és Zala megyei
körzettel. Kályhát bontással
viszek-veszek. Tel.: 06-30/644-
2665, 06-70/306-3065

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függönysze-
gés, nadrág felhajtás azonnal. Ta-
polca, Keszthelyi úton lévő MOL
benzinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Pincék, gazdasági épületek
építése, felújítása, támfalak, ke-
rítések, kocsi beállók, térbur-
kolatok építését vállalja építő-
ipari kft. Tel.: 06-30/529-9216_____________________________

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 szén-
keféi, láncélezés. Kölcsönözzön:
lapvibrátort, döngölõt, aggre-
gátort, beton vibrot, földfúrót,
bozótvágót, vizes kõvágót,
vésõgépet, sövényvágót, be-
tonkeverõt, kõroppantót, gyep-
lazítót, aszfaltvágót, fúrót, vésõt
és még sok mindent. Érd.:
Marton Gépkölcsönzõ 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_____________________________

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

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

Vállaljuk magánházak, társas-
házak, nyaralók, irodák takarí-
tását, kertek építését, gondo-
zását! Akár egész évben is! Ho-
uses, apartmants, offices clea-
ning, garden’s building and ma-
intenance! All over the year! Wir
übernehmen Reinigung, Sauber
machen von Gesellschaftshä-
user, Ferienwohnungen, Bü-
ros, Gartenbau, Gartenarbeit!
Auch ganz jährig! Kontakt auf
Englisch. vendeghaztakaritas
@gmail.com _____________________________

Homlokzat állvány bérbea-
dás-kölcsönzés! Tel.: 06-
30/472-7744_____________________________

Nyaralógondozó! Nyaralók,
családi házak, ingatlanok
egész éves gondozása. Bir-
toklátogatás, ellenőrzés, fűny-
írás, sövényvágás, takarítás,
karbantartások elvégzése,
stb.  Tel: +36 70 376 820_____________________________

Villanyszerelés. Lakóépüle-
tek, nyaralók és egyéb in-
gatlanok, hálózatfelújítás, ve-
zeték és szerelvények cseré-
je, új hálózat kiépítése. Tel.:
06-20/425-4468_____________________________

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

TISZTELT AUTÓTULAJDO-
NOSOK! Szervizünk teljeskörű
javítást vállal. Amennyiben
nálunk javíttatja autóját, kérje
az ingyenes lámpaállítást!
TÓTHAUTÓTECHNIK AUTÓ-
VILLAMOSSÁG, KLÍMASZER-
VIZ Tapolca, Keszthelyi u. - Sta-
dion u. sarkán. T.: 06-20/9237-
920, 06-20/455-7534, 
www.tothautotechnik.hu, 
Email: tothauto@t-online.hu,
info@tothautotechnik.hu_____________________________

Ford Escort 1.8 diesel kom-
bi 2000-es évjáratú + 4 téli
gumi 250.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06-30/538-2841_____________________________

Kosszarvú kistraktor utánfu-
tóval, fékkel, Hodgép olasz
motor, ACE 220 cm3, 8 LE,
160.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06-20/441-3258_____________________________

Opel Corsa 1 C-s 2003-as év-
járatú eladó. Érd.: 06-30/287-
3541_____________________________
Tapolcán eladó 1994-es Sko-
da Favorit augusztusig érvé-
nyes műszakival, jó állapot-
ban. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 06-87/322-166

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

LEGO-t vásárolok, akár na-
gyobb mennyiségben is. 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. Mus-
kátli, egynyári virágok akció-
san a készlet erejéig! Évelő és
vízi növények. Nyitva: jó idő-
ben mindennap. 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_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

Jó állapotban lévő 120 l-es
magyar gyártmányú gázbojler
eladó. Tel.: 06-30/8869-607

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx 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_____________________________

Bútor, háztartási cikk és textil
akció Gyulakeszin a Stílus Ga-
lériában, amíg a készlet tart.
Ágyazható kanapé 18.000 fo-
rint, ágyazható sarokülő fotel-
lel 28.000 forint, ágyneműtar-
tós franciaágy 12.000 forint,
retro ágyazható kanapé két
fotellel  18.000 forint,   székek
3.500 forinttól 5.000 forintig,
polcos, vitrines szekrény,
12.500 forint, heverők 5.000 fo-
rinttól, rugós ágybetétek 5.000
forinttól, mérettől függően.
Festett, antikolt bútorok egy ré-
szére 20-30% árengedményt
adunk. Háztartási műanyag
cikkek 500 forinttól, Cd-k nagy
választékban 500 forint. Új ké-
szítésű hímzett asztalterítő gar-
nitúrák, hímzett ruhák egyedi
kedvezményekkel. Nyitva na-
ponta 9- 17 óra között. Telefon:
06 20 534 1333. E-mail:
info@stilusgaleria.com  Hely-
szín: 8286 Gyulakeszi Kossuth
Lajos utca 109. A Csigó Ma-
lomban lévő  Stílus Galéria la-
káskultúra üzlet és antikvitás.
Honlap: www.stilusgaleria.com_____________________________

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._____________________________

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_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

Eladó 4 részes szekrénysor
15.000 Ft; 2 db ágyneműtar-
tós heverő 5.000 Ft; 1 db
Móra 4 égőfejes gáztűzhely
5.000 Ft; 1 db Móra 4 égő-
fejes 4 éves tűzhely 25.000
Ft; 1 db 80x80 étkezőasztal +
4 szék 5.000 Ft-ért. Érd.: 06-
30/2423-146_____________________________

Kultúr Bazár, Badacsonyláb-
dihegy. Dekorálja nyaralóját, la-
kóházát antik, retro vintage és
modern művészeti tárgyakkal:
festmények, grafikák, nyoma-
tok, művészfotók, fali tányérok,
textilek, porcelánok és sok
már érdekesség. Nyitvatartás:
kedd-vasárnap 9-13, hétfő
szünnap. Badacsonylábdihegy,
Orgona u. 4. (a Coop bolt alatt)
Tel.: 06-70/395-7370_____________________________

Lenovo NPC IP110-15ACL
típusú számítógép eladó: Ta-
polca, Juhász Gy. u. 100. Ár:
70.000 Ft. Tel.: 06-70/610-
1480_____________________________
Vásárolnék hagyatékból fa
teknőt, fa melencét, porce-
lánokat, faliórát, luszter lám-
pát, kitüntetéseket, régi gye-
rek bádog játékokat, egyéb
régi tárgyakat. Tel.: 06-
30/769-2447

Energiatakarékos ablakos
és felültöltős automata mo-
sógép, mikró és 195/55x15-
ös nyárigumi 4 db eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Eladó 500 l Szent György-he-
gyi Cabernet Sauvignon bor.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
06-30/617-4217_____________________________

Szalma kockabála 450 Ft/db,
tritikálé 5.500 Ft/q, zab 5.500
Ft/q eladó. Tel.: 06-20/3382-
260_____________________________
Horgászcsónak és elektro-
mos motorral rendelkező vi-
torlás bérelhető Balatonede-
ricsen. Tel.: 06-20/392-4286_____________________________

Tojó tyúkok (1 évesek) 600
Ft/db áron eladók Lesenceist-
vándon. Tel.: 06-30/500-9376_____________________________

Cserép eladó, bontott, dupla-
kapcsos, tapolczai, 50 Ft/db és
kúpcserép 300 Ft/db áron.
Raklapon, kalodában, rakodás
megoldott. T.: 06-30/475-9266_____________________________

Profi fűnyírótraktorok,  ben-
zinmotoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-kör-
fűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős
gázbojler újszerű, Husqvarna
damilos késes fűkasza, aszta-
li álló szalagcsiszoló 70 cm-es
szalaghosszal 220 V, lég-
kompresszorok 4 L-től 200 L-
ig különböző teljesítménnyel
ipari kivitelben is,  benzinmo-
toros és elektromos gyep-
szellőztetők, Hilti-Spit-Maki-
ta-Bosch- Metabo fúró- véső-
kalapács SDS MAX, kétkezes
vésőkalapács-bontókalapács
220V-os új, ütvefúró, fúrógép,
gipszkarton csavarozó, profi ak-
kus fúrók, felsőmarók, he-
gesztőtrafó 220/380V 190 A,
kis- és nagyflexek, szalag-rez-
gő-ekcenter csiszolók, asztali
kettős és vizes köszörűk,  ben-
zin- és dízelmotoros aggregá-
torok, dekopírfűrészek, felső-
gerendás vizes csempevágók,
karos fémdaraboló 380/220V-
os, Hilti-Bosch-Makita-Meta-
bo szerszámgép dobozok el-
adó. Tel.: 06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Prések, orsós 60 l-es, 110 l-
es, fakádak 250-500 l-es,
Maruyama motoros perme-
tező eladók. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/866-2967

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 (parketta
és széldeszka) méretre vágva,
konyhakészen kiszállítva el-
adó. 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,
Nyirádra helyi újságkihor-
dót keresünk. Érd.: szemé-
lyesen Kölcsey Nyomda
Kft. 8300 Tapolca, Batsányi
u. 1. Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059_____________________________

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

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

Eladói munkakörbe éves ál-
lásra agilis személyt keresek.
Érdeklődni személyesen Ele-
mér Virágboltjában Tapolcán (a
Kölcsey Nyomda bejáratánál).
Tel.: 06-30/348-7469_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.
kőművest és segédmunkást
keres. 4-5 fős brigádok és pá-
lyakezdők jelentkezését is
várjuk. Elvárások: szakkép-
zettség, önálló munkavég-
zés, józan életvitel. Amit kí-
nálunk: hosszútávú stabil
munkahely, versenyképes jö-
vedelem, munkaruha. Je-
lentkezés:  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_____________________________

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

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

Tapolcára adminisztrációs
munkakörbe tapasztalattal
rendelkező munkatársat ke-
resünk. Fényképes önéletraj-
zát az iroda@taurustrade.hu
e-mail címre várjuk._____________________________

Tapolcai pizzériába szaká-
csot esetleg főzőasszonyt
keresünk éves állásra. Idő-
pont egyeztetés: 06-70/779-
1014_____________________________
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_____________________________

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 la-
pos dózerre és Gumikerekes
homlokrakodóra. Jelentke-
zés 06-87/471-085, 06-
30/944-5186_____________________________

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

Burkolót/festőt/kőművest ke-
resünk családi házunk felújí-
tásához Pálkövén. Hívását
várjuk a 06-30/463-1984 te-
lefonszámon.

Melegkonyhás üzletbe kony-
hai kisegítőt felveszünk ma-
gas kereseti lehetőséggel.
Diákok jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-20/368-9465_____________________________

Révfülöpi Tóth Élelmiszerbe
azonnali kezdéssel felveszünk
élelmiszerbolti eladót szezo-
nális és éves munkára. Tel.:
06-30/9460-344_____________________________

Földmunkagép kezelőt ke-
resünk éves állásra. Hom-
lokrakodóra, gumikerekes kot-
róra ill. gumiláncos mini kot-
róra. Horváth Földmunka,
Diszel. Tel.: 06-70/318-5960_____________________________

Megbízható takarítónőt ke-
resünk a tapolcai Gyermek-
rendelőbe, rugalmas, 4 órás
munkaidőbe. Érd.: 87/411-
739_____________________________
A Deák Jenő Kórház állást hir-
det Betegszállító munkakör be-
töltésére. Jelentkezés önélet-
rajzzal személyesen a Titkár-
ságon, illetve elektronikus úton
a titkarsag@tapolcakorhaz.hu
e-mail címre küldve._____________________________

Tapolcai termelő üzem kar-
bantartó, villanyszerelő mun-
katársat keres, nyugdíjas is
lehet! Jelentkezni lehet hét-
főtől péntekig, 8-16 óráig a
06-20/347-4687-es számon._____________________________

Tapolcai termelő üzem péket,
betanított péket, valamint
férfi betanított munkást keres!
Tiszta környezet, hosszú távú
munka! Jelentkezni lehet hét-
főtől péntekig, 8-16 óráig a
06-20/347-4687-es telefon-
számon._____________________________

Festő kollégát azonnali kez-
déssel felveszek. Tel.: 06-
30/7010-526_____________________________

Egy vagy kétműszakos mun-
karendbe keresünk munka-
társakat ajkai gyártócéghez a
következő munkakörökbe:
operátor, végellenőr, beszer-
ző. Útiköltség térítés biztosí-
tott! Érdeklődés, jelentkezés:
tel.: 06-70/610-0064, email:
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Kerámiaműhely betanított
munkára férfi munkatársat
keres. Érd.: 06-30/424-7094_____________________________

Operátor munkalehetőség
három műszakban vagy fo-
lyamatos munkarendben aj-
kai autóelektronikai termé-
keket gyártó partnerünknél!
Versenyképes juttatások, cé-
ges buszjárat, önálló bejá-
rás esetén útiköltség támo-
gatás! Jelentkezés, bővebb
információ: tel.: 06-70/610-
0064, email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Munkatársakat keresünk Ta-
polcára egyműszakos mun-
karendbe most induló üzem-
be. Betanítással, műanyagi-
pari gyártósor mellé. Érd.:
06-30/335-1583

Munkatársat keresünk heti
40 órás munkarendbe! Nö-
vényvédőszer jártasság előny.
Szükség esetén beiskolázást
biztosítunk! Jelentkezni sze-
mélyesen: 8300 Tapolca,
Hegymagasi út 8. H-P 7-17,
szombat 7-12 óráig, Agro-
metall Áruház_____________________________

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_____________________________

Gépkocsivezetőt alkalmaz-
nék betonszállító teherautóra.
Tel.: 06-30/685-6424_____________________________

Építőiparban jártas segéd-
munkást felveszek. Tel.: 06-
20/9245-659_____________________________

Badacsonyi büfénkbe kere-
sünk UNIVERZÁLIS konyhai
kisegítő női alkalmazottat
szezonális munkára. Kiemel-
ten magas bérezés egyéni
megegyezés szerint. Kezdés
azonnal. Nem nehéz munka,
nincs éjszakázás! Korrekt ma-
gas fizetés. Tel.: 06-30/357-
7788_____________________________
A Tapolca Diák- és Közét-
keztető Kft konyhai kisegítő
munkakör betöltésére éves
állásra munkatársat keres.
Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a következő e-mail
címen lehet: 
info@kozetkezteto.hu

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA. Tantermi és e-lear-
ning (online otthon végezhe-
tő) tanfolyamok! Beiratko-
zás: július 30. hétfő 15 óra.
Tapolca, Glázer S. u. 5. Tel.:
06-87/322-436, 06-30/3136-
427 Nytsz: 19-0073-05
(VSM.E. 61,9 %, VSM.F.
61,19%, ÁKÓ: 312,76 %, ÁKK:
184.600 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Természetgyógyász és
Egészségügy tanfolyam indul
szeptemberben Veszprém-
ben. Októbertől további tan-
folyamaink: Reflexológia (talp-
masszázs), Kineziológia,
Akupresszúra, Bach-virág te-
rápia, Szimbólumterápia, Bio-
energetika, stb. Várom elő-
zetes érdeklődésüket és je-
lentkezésüket!  Érd.: 06-
20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

Dr. Köröskényi Kálmán érte-
síti Tisztelt Pácienseit, hogy
július 26-tól augusztus 20-ig
szabadságon van.

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

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_____________________________

Sárgabóbitás kakaduk
(ugyanolyanok mint Filip), a
röpdéjük erős dróthálóját
szétrágták és elrepültek a
szabadba. A visszahozott ka-
kadukért jutalmat adok! Pócsi
Béla 06-30/742-4972

Koncertek  Gyulakeszin.  A
Csigó Malomban a CSIGÓ
ART FEST keretében 2018.
07.07- 2018. 08. 16. között
nyolc koncertet tartunk. Kí-
sérőprogramok: bor és
gasztronómiai kóstolók.
PROGRAM: 2018. 07. 28,
szombat 20:00 ZENÉS SPA-
NYOL EST.  Büttner Orsolya
(hegedű), Straub Tamás (gi-
tár). 2018. 08. 04, szombat
20:00 "ROMANTIKUS
KLASSZIKUSOK" Schubert,
Grieg, Csajkovszkij művek
Csermák Éva (hegedű),
Marczi Mariann (zongora)
előadásában. 2018. 08. 10,
péntek 20:00 SANZONEST.
Edith Piaf dalok Kárász Esz-
ter előadásában. 2018. 08.
13, hétfő 20:00 DZSESSZ
KONCERT Váczi Eszter
(ének), "The Dream Makers"
bécsi dzsessz kvartett elő-
adásában. Bertl Mayer (száj-
harmonika), Engel Mayr (gi-
tár), Magyar László (nagy-
bőgő), Piedl Dániel (dobok,
ütőhangszerek). 2018. 08.
16, csütörtök 20:00 St.
MARTIN KONCERT. Közre-
működik fia, Szentmártoni
Norman (ének). Kiállítás:
Szentmártoni Ildikó színes
ásvány ékszereiből. Jegy-
árak: 3.500 Ft. Két vagy
több koncert esetén 3.000
Ft. Diákjegy 500 Ft. Jegy-
rendelés, regisztráció e-ma-
ilben, telefonon és a hely-
színen. E-mail: bartunek.ka-
talin@gmail.com, Telefon:
+36-20/534-1333, Helyszín:
8286 Gyulakeszi Kossuth
Lajos utca 109.

Révfülöp, Ábrahámhegy kör-
nyékén élő hölgytársat keres
60 éves férfi. Tel.: 06-70/620-
9888

PROGRAM

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN 

SZERDÁN 
17 ÓRAKOR



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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXIV. évf./28.   2018. július 28.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

Ebéd és munkaruha
biztosított!

Húsipari csomagoló
munkára több fő

férfi-női munkaerőt
keresünk!
Fizetés:

nettó 130.000 Ft
(150.000 Ft)

Érdeklődni:
06-20/472-5402

Kedves Állattartók!
A Tapolca Állatorvosi Központ
(Tapolca, Batsányi J. u. 44.)
munkatársai,
dr. Ásványi Tamás
és dr. Baranyi Dániel
kibővített szolgáltatással
(inszeminálással) állnak
a szarvasmarha tartók rendelkezésére.

Nyitvatartás:

dr. Ásványi Tamás: 06-20/9217372
dr. Baranyi Dániel: 06-30/6351560

hétfő-péntek de.: 9.00-11:00, du.: 15:00-18:00,
szombat de.: 8:00-9:00.

Telefon:

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

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-ér t.

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

5. Komplett szőlő támrendszerek!

6. Motoros láncfűrészek 25.000 Ft-ér t.
Áraink bruttó fogyasztói árak és az ÁFA-t tartalmazzák!

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.

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

CAFETERIA,

Kezdő alapbérek 177.000-192.500 Ft/hó-tól

A következő tájékoztató, regisztráció
és tesztírás időpontja és helyszíne:

Tamási Áron Művelődési Központ

2018. július 31. 14 óra.
Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.

(kedd)

MÉSZÁROS BÚTORÜZLET
Tapolca, Ipar u. 6. Tel.: 87/709-765, Fax: 87/709-768

Nyitva: H-P.: 09-17-ig, Szo.: 09-12-ig www.meszarosbutor.hu E-mail: info@meszarosbutor.hu

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Új bútorok garanciával, kedvező árakon!

Szekrénysorok, kisbútorok, franciaágyak, heverők, nyitható kanapék,
rekamiék, fürdőszobabútorok, irodai forgószékek, virágtartók, fali képek.

Fenyőbútorok, fa ágykeretek.
Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek,
hideghab vákuum matracok 15 év garanciával.

Kínálatunk:

Tel.: 06-70/492-5804

Nemesgulácsi partnercégünkhöz keresünk
munkavállalókat műanyag termékek
összeszerelésére vagy nyomdázására.

Amit kínálunk:
- 2 vagy 3 műszakos munkarend

- Havi nettó 8000 Ft cafeteria
- Havi minőségprémium

- 13. havi bér
- Ingyenes céges buszjárat Tapolca környékéről

Itt a lehetőség, ha munkahelyet keresel!

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

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

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

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: tutifixagro@gmail.com

SZÜRETRE

Tapolcai építőipari cég

munkatársat keres.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezését a címre várjuk!
Jelentkezés feltételei:

hr@szlbau.hu
www.szlbau.hu

ÉPÍTÉSVEZETŐ

Érdeklődni a 87/411-954-es
telefonszámon lehet.

Transzportbeton
gyártás,
szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! Július 30-augusztus 4-ig

Fitness croissantFitness croissant

Kemencés csülkös
tojásos panini
Kemencés csülkös
tojásos panini

215 Ft
860 Ft/kg

215 Ft
860 Ft/kg139 Ft/db139 Ft/db

Sonkás-sajtos croissantSonkás-sajtos croissant

169 Ft/10 dkg   1690 Ft/kg169 Ft/10 dkg   1690 Ft/kg

440 Ft/db440 Ft/db

Zala kockaZala kocka

169 Ft/db

Az akció az akciós készlet erejéig tart.Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Augusztus 2-án
Édes csütörtök!

Epres
joghurt
250 g

Epres
joghurt
250 g

Tapolcai üzletünkbe keresünk

ÉRTÉKESÍTŐ
munkatársat!

Feladatok: Műszaki cikkek és hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások értékesítése.

Előny: Műszaki cikkek ismerete. Hasonló területen szerzett
tapasztalat.

Önéletrajzát a következő linken várjuk:
https://karrier.euronics.hu/aktualis-allasajanlataink/6/ertekesito

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN
A GRÁCIA BEAUTY CENTERBEN (Tapolca, Deák F. u. 11.)!

Mester kozmetikus,
Imag Peeling szakember,

Termék specialista

Mester kozmetikus,
Imag Peeling szakember,

Termék specialista

Fordulj hozzám bizalommal!

Orvos-Esztétikai központunkban számos
a legmodernebb gépi és kézi kezelések közül

tudunk ajánlani bőrődnek azt a megfelelő eljárást,
amitől egészséges lesz!

Hogy milyen korosztálynak?
• 14-75 éves korig!

• Tiniknek
Elmúlasztjuk az aknét, pattanást, hegeket!

Eltűntetjük a májfoltot, pigmentrendellenességeket!

Vízhiányos bőr különböző fajtáit feltöltjük
megfelelő hatóanyagokkal!

Rosácea, Érgyulladás megszüntetjük!

Öregedés látható jeleit, megereszkedett bőr,
mélyebb ráncok 10 évvel visszafordítjuk az időt!

KOZMETIKUS TANULÓT FELVESZEK!

Sertéscomb

Sertés csont nélküli karaj

Sertés császárvég

Pápai prémium juhbeles virsli

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai gépsonka (extra sonka)

Pápai füstölt hátsó csülök

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT
2018.07.27 - 08.09-ig

990 Ft/kg

1.220 Ft/kg

650 Ft/kg

1.890 Ft/kg

1.690 Ft/kg

1.990 Ft/kg

1.070 Ft/kg

Kft.

JÚLIUS 27-28. (péntek-szombat)

HÉTVÉGI AKCIÓ:

Csemege Debreceni
Sertés csont nélküli karaj

Kereskedelmi végzettséggel élelmiszer-eladó munkatársat

/hölgyet/ éves állásra felveszünk! Érd.: 06-30/415-3980

1.445 Ft/kg
1.150 Ft/kg

Badacsonytomaji
üzletünkbe

teljes munkaidős
foglalkoztatásra

keresünk.
eladókat

Jelentkezni lehet

a 06-30/444-8397

telefonon.

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc

06-30/9-157-157
06-20/3-267-243

06-20/9-501-067

vargajogsi.hu

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

Beiratkozás: az UTOLSÓ nyári tanfolyamra
2018. 08. 01-jén szerdán 17 órakor

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

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

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

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

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

2018. második negyedév:
(AM: KK 41.400 Ft, A1: KK 77.600 Ft, A1 (B): KK 22.400 Ft ,

A2: KK 79.300 Ft, B: KK 208.392 Ft, AKO (%) B: 144,83 %, VSM (%) B (gyak.) 45,83 %)
A: KK  111.000 Ft,

B (elm.) 66,67 %,

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

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
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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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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

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Bélyegző
készítés
Bélyegző
készítés

Akár 1 órán
belül is.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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

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
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