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ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

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

• Kerítésfonatok
• Vadhálók
• Növénynevelő hullámosított pálcák

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

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

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

5. Komplett szőlő támrendszerek!

6. Motoros láncfűrészek 25.000 Ft-ért.

Áraink bruttó fogyasztói árak és az ÁFA-t tartalmazzák!

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!

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ 100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

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

• Régi redőnyök javítása.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

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

A HÓFEHÉR MOSOLY
TÖBBÉ NEM LUXUS!
Elszíneződtek a fogai, üdébb leheletet, ápolt
fogsort szeretne, fehérítse rendszeresen a fogait!
A kezelés ideje 2x20 perc! Ami semmilyen fájdalommal nem jár!

KURKODENT

A szeptemberi kezdéssel kollégákat keres
nyirádi varrodájába

.

Beo Kft.

varrónő és egyéb betanított munkakörbe

Jelentkezni: e.kovacs@beo-kft.hu
Érdeklődni: Vigh Annamária 7:00–14:00

Telefonon: +36-30/407-52-60

Amit ajánlunk:
- fix, hosszú távú munkahely
- határozatlan munkaviszony
- 86%-os bejárási hozzájárulás
- egyműszakos munkarend (hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)
- bruttó alapórabér 908,- Ft
- 13. havi fizetés
- varrodában szerzett tapasztalat előnyt jelent

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
1 műszakos munkarendbe

Építőipari árucsomagolókat
(1.700 Ft-os órabér, egyszerűsített foglalkoztatás, heti kifizetés)

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

kézi összeszerelőket, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

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

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

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

manatwork@manatwork.hu

Kérnénk a Szabó Árnyékolástechnika illetve
Szabó János Tisztelt Ügyfeleinek

és Megrendelőinek szíves türelmét és
megértését!

Amint törvény és a jogszabályok engedik
mindenkit értesíteni fogunk a

megrendelésével kapcsolatban!
Köszönettel: Gyászoló családja!

Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy

SZABÓ JÁNOS
Szabó Árnyékolástechnika vezetője

62 éves korában tragikus hirtelenséggel
elhunyt.

Temetése 2018. augusztus 7-én, kedden
13 órakor lesz a tapolcai új temetőben.

Gyászoló család

A programok ingyenesek!
Programok helyszíne: Kisfaludy utca, Köztársaság tér

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Szervező: Tapolca Kft.-Tamási Áron Művelődési Központ
www.facebook.com/tamasiaron.muvelodesikozpont

Bor és gasztro utca, kézműves vásár, játékpark!

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! augusztus 06 - augusztus 11-ig

Joghurtos croissantJoghurtos croissant

Teljes kiőrlésű bécsi
kifli
Teljes kiőrlésű bécsi
kifli

215 Ft
430 Ft/l

215 Ft
430 Ft/l149 Ft/db149 Ft/db

Feta sajtos levélke
Élesztő nélkül,
vajjal készítjük!

Feta sajtos levélke
Élesztő nélkül,
vajjal készítjük!

199 Ft/10 dkg   1990 Ft/kg199 Ft/10 dkg   1990 Ft/kg

99 Ft/db99 Ft/db

Piskóta roládPiskóta rolád

169 Ft/db

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

Augusztus 9-én
Édes csütörtök!

Karamellás
tej

0,5 l

Karamellás
tej

0,5 l

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: tutifixagro@gmail.com

SZÜRETRE

Transzportbeton
gyártás,
szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

ÚJ! Az orvos-esztétikában a HIFU után
a 2. leghatékonyabb fiatalító eljárás az USA-ból!

Fordulj hozzám bizalommal!

OXYGENEO
ÉS BEETOX

+ HÁMLASZTÁS
+ OXIGENIZÁLÁS
+ HIDRATÁCIÓ
+ KOLLAGÉN TERMELÉS
+ BEETOX AGE REVERSE
(méhméreg és méhpempő csodálatos
kivonata az serkenti a bőr
feszességét és volumenéért felelős
rugalmas kötőszöveti rostok fehérjéinek
termelődését, a kollagén és az elasztin
állomány növekedését)

apitoxin

Tel.:

06-30-929-6970

Tel.:

06-30-929-6972

Áraink az ÁFA-t, illetve a törvényes származást igazoló okmányt (EUTR) tartalmazzák.
EUTR azonosító: AA5811791

Kedvezményes tanszervásár
a Marika Papírboltban Tapolcán az APEH udvarban

BUDMIL, ARS UNA, NIKE, ADIDAS, PUMA, BELMIL
iskolatáskák, hátizsákok széles választéka webáruházas ár alatt.

A kedvezmények mellett 30 éves szakmai tapasztalat,
segítőkész, vevőcentrikus csapat várja vásárlóinkat!

Tapolca, Nagyköz utca 7. Tel.: 06-87/322-897

Tolltartók, tornazsákok, kulacsok és minden más kiegészítő.

Iskolakezdési utalványokat elfogadunk!

Edenred kártyát, utalványt is elfogadunk!

(papír alapú Erzsébet utalványt és Erzsébet kártyát is, ajándék,

gyermekvédelmi- és beiskolázásit is)

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, konyhabútorok, étkezők, franciaágyak, heverők,
nyitható kanapék, rekamiék, fürdőszobabútorok, irodai forgószékek,

gardróbszekrények, virágtartók, fali képek.
Fenyőbútorok, fa ágykeretek.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek,
hideghab vákuum matracok 15 év garanciával.

Kínálatunk:

Az akció 2018. augusztus 1-től 2018. szeptember 30-ig érvényes!

A Hunguest Hotel Pelion

KONYHAI KISEGÍTŐ,
SZAKÁCS,

FELSZOLGÁLÓ

felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

Hunguest Hotel Pelion**** superior
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

Érdeklődni:
Joós Adél szállodaigazgató

Tel.: 06-30/619-76-31
e-mail: joosa@hunguesthotels.hu

Amenn

jelentkezését

yiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,

az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Stari Sörfőzde
A tapolcai

Simonovics Edina tel: +36 70 33 858 11
e‐mail: info@stari.hu

csapata erősítéséhez munkavállalót keres

határozatlan időre az alábbi munkakörbe:

PALACKOZÓ MUNKATÁRS

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Deák Jenő Kórház
Belgyógyászati épületének homlokzat felújítási munkálatai
2018. július 30. nappal megkezdődtek. A munkálatok előrelát-
hatólag 2018. október 31-ig tartanak. A felújítás ideje alatt a
betegellátás zavartalanul működik az épületben. Az épület
külső része viszont munkaterület, amely átadásra került a kivi-
telező részére.
Kérjük, hogy a korábbi megszokott beteg utak helyett figyeljék
az útba igazító információs táblákat.

A felújítási munkák ideje alatt megértésüket és türelmüket
kérjük az esetleges kellemetlenségek miatt.

A munkaterületre belépni a fokozott balesetveszély miatt
Szigorúan Tilos!

Deák Jenő Kórház
Vezetősége

A tapolcai
Plébániatemplomban
2018. augusztus 11.

szombat

• 18.00 Ünnepélyes körmenet a Szűzanya szobrával
• 18.30 Ünnepi szentmise.

Búcsúi szónok: Dr. Kovács Zoltán mariológus
Gyógynövények, illatos füvek és virágok megáldása.

•
Új Szent Bernadett szobor és nagy rózsafüzér megáldása.
Élő rózsafüzér a Luordes-i barlangnál.
Egész éjszaka rózsafüzéres virrasztás
és csendes szentségimádás.

20.00 Rózsafüzérek éjszakája Tapolcán

Gyógynövényes frissítő italok!

Nagyboldogasszony
búcsú

Kérd a Szűzanya segítségét, térj be a templomba egy csendes,
hangulatos éjszakai imádságra, vagy kapcsolódj be

a Szűzanya által kért rózsafüzérbe!
www.tapolcaiplebania.hu

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!

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

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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(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

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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



BADACSONYtomaj, Kert utca 17.

Hétfőtől szombatig:
6.00-12.00

12.30-18.00
Vasárnap:

8.00-12.00

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Domokos Gábor Dániel

ötvös mester

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

Ékszer
készítés-javítás.Acél ékszerek-karikagyűrűk

széles választékban!

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Készletről azonnal elvihetők!

MÁR INTERNETEN IS ELÉRHETŐ! 

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

1 szoba, konyha, fürdőszoba,
WC helyiségekből álló köze-
pes állapotú családi ház kis
telekterülettel eladó. Ir.ár: 2,5
mFt. T.: 06-20/915-6635 
Tapolca belterületén panorá-
más, 1000 m2-es összközmű-
ves építési telek eladó. Ir.ár: 4,3
mFt. T.: 06-20/915-6635 
Tapolcán nappali + 3 egész-
1 félszobás, ,94 m2-es sor-
házi lakás eladó. Ir.ár: 12,4
mFt. T.: 06-20/915-6635 
Badacsonytördemicen kü-
lönlegesen szép balatoni pa-
norámás, 1 szobás, kis, köny-
nyűszerkezetes hétvégi ház
vízórával, villanyvezetékkel a
telekhatáron eladó. Ir.ár: 3
mFt. T.: 06-20/915-6635
Köveskálon 74 m2-es lakó-
területű jó állapotú nappali +
1 szobás, fürdőszobás tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 8,5
mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén szép panorámás, kitűnő
állapotú, 2 szobás, hétvégi
ház 1080 m2-es díszfás, gyü-
mölcsfás gondozott telekkel
eladó. Ir.ár: 6,8 mFt. T.: 06-
20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi
Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitva tartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-os
közvetítési jutalékkel foglal-
kozom 22 éves gyakorlattal
ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök
ingatlanközvetítő_____________________________

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_____________________________

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

Társasházi lakást keresek
Tapolcán kb. 65 m2 vagy fe-
letti erkélyes, 3 szobás vagy
1+2 félszobás vagy 2+1
félszobás felújított vagy rész-
ben felújított lakást keresek.
Elsősorban a keleti város-
rész érdekelne, de csende-
sebb környezetben bármi
más is szóba jöhet. Az ár 
kb. 13.000.000 Ft, ideális
esetben 15.000.000 Ft körül
lehet. Érd.: 06-30/9477-270  _____________________________

Balatonederics, Kossuth ut-
cában kettő kis családi ház kö-
zös udvarban egymás mellett,
együtt, áron alul eladó, 4,5
mFt. Tel.: 06-20/497-5421

APRÓHIRDETÉSEK:
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Pianino accord páncéltőkés
zongora eladó. Ár alku tárgya.
Tel.: 06-87/322-518_____________________________

Eladó Révfülöpön Siesta
gázkályha ¾-es férfi kerékpár
váltós Csepel, 2 lapos gáz-
tűzhely új reduktorral rakéta
porszívó működőképes, ker-
ti szerszámok, sok apró dol-
gok, minden jutányos áron.
Tel.: 06-30/431-7095_____________________________

3,5 tonnás billenős pótkocsi
műszakival, PRVNKI-be szán-
tó eke, szőlőszállító csillék,
350 l-es ventillátoros perme-
tező, csilleszállító utánfutó,
szőlő sorművelő, Zetor se-
bességváltó, hidraulikával, olaj-
tartály csappal, fém nyúlketrec,
kukoricamorzsoló, régi sző-
lőprések, borfejtő, 6250 m2
erdő eladó. Tel.: 06-20/4549-
145, 06-87/468-497 este_____________________________

Ottonel muskotály szőlő idei
termése (várhatóan 25-35
mázsa) eladó lesz. Ár meg-
egyezés szerint. Ugyanez a
szőlő a későbbiekben mindibe
művelésre ingyenesen kiadó.
A terület Szigliget, Vároldal
700 nöl nagyságú, lengőkaros
művelésű, 800 tőkét tartal-
maz. Tel.: 06-20/3358-243_____________________________

Eladó kb. 1.000 db, jó állapo-
tú, vörös Csornai cserép. Ára
egyben: 17.000Ft. Átvehető Ki-
sapátiban. Kérésre képet kül-
dök. Tel.: + 36-70/312-3488_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmo-
toros kerékpár, Atlas-Copco
(Cobra) benzinmotoros kétkezes
vésőkalapács, ELU kézi tégla-
vágó fűrész  45 cm-es  220 V-
os, Makita akkus ütvecsavaro-
zó, hordozható ipari  ventillátor
220 V, benzin és dízel oldalki-
hajtásos állómotorok 2-9 LE-ig,
Honda lapvibrátor, ágdaráló-
komposztáló gép, benzinmoto-
ros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, akkus sövényvágók, ak-
kus fűnyírók, elektromos és
benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V,
benzinmotoros kézi fúrógép,
menetorsós kuglihasító gép 6T
220V, állítható csőmenetvágó,
Honda és Briggs motoros ka-
pálógépek, gérvágók 210-305
mm átmérő,  elektromos csó-
nakmotor, 5,5 mm-es légpuska
új, CO patronos légpuska 4,5-5,5
mm-es, oxigénpalackok,  új
McKenzie mtb. kerékpárok,  Ap-
rilia Habana chopper 50 cm3-es
újszerű,   kerti összecsukható ru-
haszárító eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompresszor 5L,  akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszí-
vók, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús
hintafűrészek, Elektra Beckum
– Lincoln  profi CO hegesztők
150 A, MOM műszerész esz-
terga, Bosch – ELU (Dewalt)
orrfűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, precí-
ziós szalagfűrész új 220V át-
mérő 250mm, terménydaráló
rostákkal 220V-os, benzinmo-
toros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kg-os,
kombinált gyalugépek 205-
260  mm-es új, egyengető
gyalugép 200 mm-es, inver-
teres hegesztők új 140-160 A
Avis, központi fűtéshez 220 V-
os szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók,  kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kismé-
retű újszerű kapálógépek, ipa-
ri szalámi szeletelő gép, kem-
ping kerékpárok, új profi elekt-
romos robogó   eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi
kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Bontott terméskő Tapolcán
eladó. Tel.: 06-30/324-9508_____________________________

Csepel Swinn 28-as kontra-
fékes férfi kerékpár újszerűen
eladó, 25.000 Ft. Tel.: 06-
30/3074-198

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_____________________________

Balatonrendes külterületén
14.552 m2 szőlőterület tulaj-
donostól eladó. Tel.: 06-
70/322-2269_____________________________

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

Természetkedvelők, vadá-
szok, nyugalomra vágyók fi-
gyelem! Eladó nyugodt, csen-
des környezetben egy beke-
rített kis liget közvetlen az
erdő alatt gyümölcsfákkal,
jól megközelíthető, igazi kis
paradicsom a város zajától tá-
vol a Balatonhoz közel. Ár alku
tárgya, megegyezünk. Tel.:
06-30/330-5298_____________________________

Tapolcán a központhoz közel
75 m2-es + 45 m2-es alap-
területű 2 szintes felújított
családi ház eladó kert nélkül,
kis udvarral, mely jelenleg
fedett autóbeálló. (5 szoba, 2
fürdőszoba, egyedi gáz fűtés
+ vizes kandalló, klíma)
Ir.ár: 15.9 M Ft Tel: +36 70
376 7820  _____________________________

Badacsonyi borvidékhez tar-
tozó 0,75 ha földterületen ta-
lálható 0,5 ha szőlőültetvény
eladó. Tel.: 06-70/459-7500_____________________________

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: 7,8 M Ft 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: 38,5 M Ft.
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  fszt-en 100 m2 ( 2 garázs
+ műhely), tetőtér beépíté-
si lehetőséggel. Ár: 18,9 M Ft
Tel: +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,részben felújí-
tásra szoruló, felső szinten be-
fejezésre váró.   Ár: 13,9 (!)
M Ft   Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Budapesti ingatlanbefekte-
tés! Eladó lakások, azonnali
visszabérléssel és üzemelte-
téssel 5+5 évre, teljesen
felújítva, komplett, új beren-
dezéssel, apartmanoknak ki-
alakítva. Bérleti díj: a vételár
7%-a / év !!! 1. Bp. VII. Wes-
selényi u.: 86 m2, 4 db önál-
ló apartman 2. Bp.VIII. Rá-
kóczi út: 92 m2, 4db önálló
apartman 3. Bp. V.Kígyó u.:
113 m2, 6 db önálló apart-
man. Tel: +36 70 376 7820

Zalahalápi hegyen 1261 m2
jól termő piros szőlő, 652
m2 területen présház, pince,
gyümölcsös, villany van, víz
a telek végén. Tel.: esti órák-
ban 06-70/459-1059_____________________________

Balatonedericsen csodás
panorámájú 2000 m2 telek +
60 m2 nádtetős ház magán-
személytől eladó. A telek 2 út-
kapcsolattal rendelkezik, sző-
lő, gyümölcsös van rajta. Ár:
13,5 mFt. T.: 06-30/986-2589

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

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_____________________________

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: 9,6M Ft Tel: +36
70 376 7820 _____________________________

Eladó Tapolcán 1,5 szobás,
városközponti, erkélyes, ala-
csony rezsijű 52 m2-es 4.
emeleti lakás. Érd.:06-70/366-
1697

Fiatal pár albérletet keres
Tapolcán. Tel.: 06-30/912-
5407, 06-30/355-6509_____________________________

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

Sürgősen kiadó albérletet
keresek hosszútávra! Első-
sorban kertes ház érdekelne
Tapolca, Badacsony, Ábra-
hámhegy vonzáskörzetében,
de minden más megoldás is
szóba jöhet 60.000 Ft-ig, ala-
csony rezsivel előnyben! Tel.:
06-30/832-8213_____________________________

Fizetőképes házaspár búto-
rozatlan albérletet keres. Lakás
vagy kis családi ház. Minden
megoldás érdekel. Tapolca,
Tapolca-Diszel és vonzáskör-
zetet. Tel.: 06-70/524-8513

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
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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_____________________________

_____________________________

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

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

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 kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartását,
felújítását, átalakítását. 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_____________________________

_____________________________

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, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azon-
nal. Tapolca, Keszthelyi úton
lévő MOL benzinkút mögött. T.:
06-30/315-6267 Nyitvatartás:
keddtől péntekig 9-16 óráig. E-
mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot, föld-
fúrót, bozótvágót, vizes kõvá-
gót, vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, 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_____________________________

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

Vállaljuk magánházak, tár-
sasházak, nyaralók, irodák
takarítását, kertek építé-
sét, gondozását! Akár
egész évben is! Houses,
apartmants, offices clea-
ning, garden’s building and
maintenance! All over the
year! Wir übernehmen Re-
inigung, Sauber machen
von Gesellschaftshäuser,
Ferienwohnungen, Büros,
Gartenbau, Gartenarbeit!
Auch ganz jährig! Kontakt
auf Englisch. 
vendeghaztakari tas@
gmail.com_____________________________

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

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

Masszázs, stressz oldás ki-
neziológiával, kártyavetés, spi-
rituális tanácsadás, reinkar-
nációs utaztatás. Bejelentkezés
időpont egyeztetéssel: 06-
70/205-8259 Nemesgulács_____________________________

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

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

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

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

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

Műkő, márvány, gránit sírem-
lékek, keretek, fedések, vá-
zák, mécses tartók, felújítások,
betűvésés. Szabó István kőfa-
ragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Takarítást és házvezetést vál-
lalok az Ön igényéhez alkal-
mazkodva. Családi házak, la-
kások, nyaralók, apartmanok.
Tapasztalattal rendelkezem,
megbízható, precíz és rendsze-
rető vagyok, mert rend a lelke
mindennek. T.: 06-30/463-1984_____________________________

Épületenergetikai tanúsít-
vány készítés rövid határidő-
vel Sümeg, Ajka, Devecser,
Tapolca, Keszthely és e tele-
pülések környékén. Tel.: Tégi
József 06-30/347-0062_____________________________

Nagyobb területek fűkaszálását
vállaljuk. T.: 06-30/613-6743_____________________________

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

_____________________________

UAZ zárt dobozos 40 éves al-
katrésznek vagy felújításra,
üzemképesen eladó. Ugyan-
itt billenős garázsajtó is eladó.
Tel.: 06-30/892-7945_____________________________

Trabant LIM 601-es megkí-
mélt állapotban, érvényes mű-
szakival eladó. Tel.: 06-30/721-
1720, 18-20 óra között

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. Tel.: 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, dokumen-
tumokat, antik tárgyakat 
vásárol diplomával rendelke-
ző gyűjtő. T.: 06-70/222-1193_____________________________

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_____________________________

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

VEGYES oöl

JÁRMÛ sYx

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_____________________________

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, háznál
6.000 Ft/q, kiszállítva 7.000
Ft/q áron eladó! Kiszállítás ki-
zárólag pénteki napon! Érdek-
lődés és árukiadás minden nap
reggel 8 órától! Tel: 06-30/326-
0117, Kóczián Gábor Cím: Za-
lahaláp, Hegyalja utca 1._____________________________

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_____________________________

Vásárolnék hagyatékból fa
teknőt, fa melencét, porcelá-
nokat, faliórát, luszter lámpát,
kitüntetéseket, régi gyerek bá-
dog játékokat, egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

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

Vásárolnék minden típusú
Simson motorokat, egyéb régi
motorokat. T.: 06-30/3333-978_____________________________

Eladó tapétázógép saválló, 85
cm széles 250 euro, 115 cm
350 euro. T.: 0036-70/306-6099_____________________________

Szürkemarhák és bivalyok
eladók. Érd.: 06-30/939-0770_____________________________

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

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

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

Horgászcsónak és elektro-
mos motorral rendelkező vi-
torlás bérelhető Balatonede-
ricsen. Tel.: 06-20/392-4286_____________________________

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

Nagy kör szénabálák eladók
4000 Ft/fdb. Uitt: süldők. Tel.:
06-30/367-7634_____________________________

Eladó 1 db újtípusú Sparhelt
sütésre és főzésre alkalmas,
1 db körfűrészgép 220 V-os,
1 db légkompresszor, 100 l-es
tartállyal motor nélkül, 1 db
220 V terménydaráló, 80 db
könyv. Tel.: 06-30/310-2329

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari  fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380 V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágda-
rálók , villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek,
mini gáz-oxigénhegesztő, JLO-
Solo -Oleo Mac -Echo  háti per-
metezők, Maruyama slagos
permetező, Stihl  fűrész, fűka-
sza, bozótirtó, lombszívó-fúvó
gépek, benzinm otoros és
elektromos sövényvágók,  Kär-
cher-Euroclean-Wap hideg- és
melegvizes  profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és
elektromos könnyű hordozha-
tó vízszivattyúk,  benzin- és dí-
zelmotoros aggregátorok, ak-
kutöltők  6-12-24 V-os normál
és bikázós, 16 funkciós faipa-
ri barkácsgép, Stihl -Makita
elektromos újszerű láncfűré-
szek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új komp-
resszorok,  Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás
megoldható! Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép,  asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hóma-
rók, benzinmotoros önjáró
lombszívó  75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros  új,
elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfű-
részlánc élező, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú újsze-
rű, benzinmotoros és elektro-
mos  gyepszellőztetők, Maki-
ta akkus gérvágó 24V-os,
Wacker benzinmotoros asz-
falt-betonvágó (vizes), diesel
hőlégbefúvó 15-25 KW, szeg-
és kapocsbelövő 5-15 cm le-
vegős, szárított paprika dará-
ló, kézi parkettázó fűrész 220V-
os új,  karos kisflex satuval,
csúszósines szalagparkettázó
fűrész 220V, faeszterga 1000
mm, 2  késes vágópult fűnyí-
rótraktorhoz, masszázsmat-
rac,  Yamaha Mint újszerű ro-
bogó  eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Olcsón eladók költözés miatt
feleslegessé vált bútorok és ru-
hák (3 személyes ülő, ágyne-
műtartós heverők, franciaágy,
szekrények, kárpitos és nád-
székek, vaskályhák, étkező-
asztal, mosogatógép és apró-
ságok). Tel.: Tapolca, 06-
20/4027-686_____________________________

Vennék 1,5 q Irsai Olivér,
Cserszegi fűszeres vagy sár-
gamuskotály szőlőt. Tel.: 06-
20/430-2253_____________________________

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

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_____________________________

Cser tűzifa eladó. Ára 24.000
Ft/erdei köbméter. Tel.: 06-
30/349-0402

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Szigligetre, Taliándö-
rögdre, Lesencetomajra, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, 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_____________________________

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_____________________________

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

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

A Deák Jenő Kórház állást hir-
det Betegszállító munkakör
betöltésére. Jelentkezés öné-
letrajzzal 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! Tisz-
ta környezet, hosszú távú mun-
ka! Jelentkezni lehet hétfőtől
péntekig, 8-16 óráig a 06-
20/347-4687-es telefonszámon._____________________________

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

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

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

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

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

Bedolgozás! Varrni tudó be-
dolgozót keresünk, gépet adunk.
Tel.: Sukk 06-70/2449-675_____________________________

Operátor, végellenőr és be-
szerző munkalehetőség aj-
kai gyártócégnél egy, illetve
két műszakos munkarend-
ben. Útiköltség térítés bizto-
sított! Érdeklődés, jelentke-
zés: Tel.: 0670/610-0064
Email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Festés előtti és utáni pakolás-
hoz, takarításhoz keresek mun-
kaerőt. Diáklányok is jelent-
kezhetnek. Részletes informá-
ció: 06-70/6671-242, este_____________________________

Kertépítési munkákra al-
kalmi munkaerőt keresünk.
Tel.: 06-30/9296-009_____________________________

Három műszakos munka-
rendbe, betanított, illetve szak-
képzettséget igénylő munka-
körökbe keresünk munkatár-
sakat ajkai gyártócéghez. Cé-
ges buszjárat biztosított! Ér-
deklődni, jelentkezni lehet: Tel.:
0670/610-0064 Email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett 8 órás munkahely, heti
fizetés. Tel.: 06-30/3788-163

Gyakorlattal rendelkező fő-
zőasszonyt, konyhai kisegítőt
valamint kisegítő felszolgálót
felveszek Balaton-parti étte-
rembe. Bejárás Tapolcáról és
környékéről biztosított. Tel.:
06-30/350-8480_____________________________

Badacsonyba a Retro Büfé-
be keresünk pultos-pohárle-
szedőt magas kereseti lehe-
tőséggel. Diákok jelentkezését
is várjuk. T.: 06-30/357-7788_____________________________

Szeretnél tiszta, rendezett
gyári munkakörnyezetben dol-
gozni Ajkán? Ha a válaszod
igen, jelentkezz hozzánk ÖSZ-
SZESZERELŐ, GÉPKEZELŐ,
FOLYAMATKÖZI ELLENŐR
munkakörbe három műszakos
vagy folyamatos munka-
rendbe! Versenyképes jöve-
delem, kiemelt műszakpótlé-
kok, munkabér előleg, céges
buszjárat-önálló bejárás ese-
tén útiköltség támogatás!
Jelentkezés, bővebb infor-
máció: Tel.: 0670/610-0064
Email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Badacsonyi büfébe keresünk
lángossütő – konyhai kisegí-
tő, placcos – pohárleszedő al-
kalmazottat kiemelten ma-
gas kereseti lehetőséggel,
szezonális munkára. Kezdés
azonnal. Nincs éjszakázás.
Korrekt feltételek. Tel.: 06-
30/414-3477_____________________________

15 szobás badacsonyi éves
nyitvatartású hotel a La Carte
éttermébe keres szakképzett
szakácsot. Önéletrajzot az aláb-
bi e-mail címre várjuk: hotel
@hotelneptunbadacsony.hu
Tel.: 06-20/278-6616_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.
kőművest és segédmunkást
keres. 4-5 fős brigádok és pá-
lyakezdők jelentkezését is vár-
juk. Elvárások: szakképzett-
ség, önálló munkavégzés, jó-
zan életvitel. Amit kínálunk:
hosszútávú stabil munkahely,
versenyképes jövedelem,
munkaruha. Jelentkezés:  H-P:
7-17-ig Tel:  +36/30/249-
4699, 06-87/ 466-175_____________________________

Aupairt keresünk bentlakással
2018. 09.01től fél évre 4 éves
kislányunk mellé Weimarba,
Türingiába, Németország. Teljes
ellátás, zsebpénz, nyelviskola
amit nyújtunk. T.: 06-20/370-
8214 vagy gyulazoltankovacs
@gmail.com_____________________________

Révfülöpi Császtai strandra
büfé-fagylaltozóba háttér-
munkára keresek alkalma-
zottat lehet diák is. Tel.: 06-
20/3372-440_____________________________

Kőművest vagy kőműves
munkához is értő segéd-
munkást kiemelt bérezéssel
azonnali kezdéssel alkalmaz-
nék Tapolca vonzáskörzetéből.
2-3 fős brigád jelentkezését is
szívesen fogadnám. 
Tel.: 06-30/529-9216, 
sandor.jeno@freemail.hu_____________________________

Mindenféle kerti munkát, la-
pos tető szigetelést, festés,
mázolást kisebb kőműves
munkákat vállalok. Tel.: 06-
20/352-7277_____________________________

A Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet (Tapolca,
Nagyköz u. 1-3.) kisgyer-
mekgondozó munkakörre pá-
lyázatot hirdet. Határidő: au-
gusztus 8. szerda Tel.: 06-
87/414-485_____________________________

B. kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező sofőrt rakodó-pa-
koló munkakörre, bér: napi
10.000 Ft, takarítónő-bejárónőt
bér: 1000 Ft/óra, mozgóbüfé-
be eladót, parkolót-rakodót
keresek, bér: napi 10.000 Ft.
Tel.: 06-20/416-6948_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit
Hotel Balaton**** keres
éves állásra, kiemelt bére-
zéssel éjszakás recepciós
munkakörbe kollégát. Je-
lentkezés: 
sales@hotelzenit.hu

Tapolcai sörözőbe pultos mun-
katársat felveszünk, szeptemberi
kezdéssel. T.: 06-30/993-3953

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA. Tantermi és e-lear-
ning (online otthon végezhe-
tő) tanfolyamok! Tapolca,
Glázer S. u. 5. Tel.: 06-87/322-
436, 06-30/3136-427 Nytsz:
19-0073-05 (VSM.E. 61,11 %,
VSM.F. 61,9%, ÁKÓ: 312,76
%, ÁKK: 184.600 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Kártyavetés tanulása. Ha sze-
retne betekintést nyerni a kár-
tyavetés tudományába most
lehetősége van erre. Tel.: 06-
70/205-8259, Nemesgulács_____________________________

Természetgyógyász tanfo-
lyam indul Veszprémben szep-
tember 23-án, Egészségügy
tanfolyam szeptember 22-én.
Kineziológia 1-es tanfolyam
október 27-én. Családállítás ok-
tóber 14.  Reflexológia tanfo-
lyam (talpmasszázs) indul no-
vemberben, dr. Csikai Erzsébet
tankönyvíró és vizsgabizottsági
tag részvételével. Továbbá:
Akupresszúra, Bach-virág te-
rápia, Szimbólumterápia, Bio-
energetika, Metamorf masz-
százs, Tibeti hangtál, Gyer-
mekkineziológia oktatói tan-
folyam, stb. Várom előzetes ér-
deklődésüket és jelentkezé-
süket! Érd.: 20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu_____________________________

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyamok indulnak folya-
matosan. „B” kategória akár
25.000 Ft állami támogatás-
sal. vargajogsi.hu Tel.: 06-
20/9501-067 (2018. második
negyedév: (AM: KK 41.400
Ft, A: KK  111.000 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 (elm.)
66,67%, B (gyak.) 45,83 %)

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

Koncertek  Gyulakeszin.  A
Csigó Malomban a CSIGÓ
ART FEST keretében 2018.
07.07- 2018. 08. 16. között
nyolc koncertet tartunk. Kí-
sérőprogramok: bor és gaszt-
ronómiai kóstolók. PROG-
RAM: 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 La-
jos utca 109.

PROGRAM
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BADACSONYtomaj, Kert utca 17.

Hétfőtől szombatig:
6.00-12.00

12.30-18.00
Vasárnap:

8.00-12.00

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Domokos Gábor Dániel

ötvös mester

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

Ékszer
készítés-javítás.Acél ékszerek-karikagyűrűk

széles választékban!

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Készletről azonnal elvihetők!

MÁR INTERNETEN IS ELÉRHETŐ! 

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

1 szoba, konyha, fürdőszoba,
WC helyiségekből álló köze-
pes állapotú családi ház kis
telekterülettel eladó. Ir.ár: 2,5
mFt. T.: 06-20/915-6635 
Tapolca belterületén panorá-
más, 1000 m2-es összközmű-
ves építési telek eladó. Ir.ár: 4,3
mFt. T.: 06-20/915-6635 
Tapolcán nappali + 3 egész-
1 félszobás, ,94 m2-es sor-
házi lakás eladó. Ir.ár: 12,4
mFt. T.: 06-20/915-6635 
Badacsonytördemicen kü-
lönlegesen szép balatoni pa-
norámás, 1 szobás, kis, köny-
nyűszerkezetes hétvégi ház
vízórával, villanyvezetékkel a
telekhatáron eladó. Ir.ár: 3
mFt. T.: 06-20/915-6635
Köveskálon 74 m2-es lakó-
területű jó állapotú nappali +
1 szobás, fürdőszobás tár-
sasházi lakás eladó. Ir.ár: 8,5
mFt. T.: 06-20/915-6635
Lesencetomaj zártkerti ré-
szén szép panorámás, kitűnő
állapotú, 2 szobás, hétvégi
ház 1080 m2-es díszfás, gyü-
mölcsfás gondozott telekkel
eladó. Ir.ár: 6,8 mFt. T.: 06-
20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi
Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitva tartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-os
közvetítési jutalékkel foglal-
kozom 22 éves gyakorlattal
ingatlanok közvetítésével.
Böröcz Zsolt okl. erdőmérnök
ingatlanközvetítő_____________________________

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_____________________________

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

Társasházi lakást keresek
Tapolcán kb. 65 m2 vagy fe-
letti erkélyes, 3 szobás vagy
1+2 félszobás vagy 2+1
félszobás felújított vagy rész-
ben felújított lakást keresek.
Elsősorban a keleti város-
rész érdekelne, de csende-
sebb környezetben bármi
más is szóba jöhet. Az ár 
kb. 13.000.000 Ft, ideális
esetben 15.000.000 Ft körül
lehet. Érd.: 06-30/9477-270  _____________________________

Balatonederics, Kossuth ut-
cában kettő kis családi ház kö-
zös udvarban egymás mellett,
együtt, áron alul eladó, 4,5
mFt. Tel.: 06-20/497-5421

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Pianino accord páncéltőkés
zongora eladó. Ár alku tárgya.
Tel.: 06-87/322-518_____________________________

Eladó Révfülöpön Siesta
gázkályha ¾-es férfi kerékpár
váltós Csepel, 2 lapos gáz-
tűzhely új reduktorral rakéta
porszívó működőképes, ker-
ti szerszámok, sok apró dol-
gok, minden jutányos áron.
Tel.: 06-30/431-7095_____________________________

3,5 tonnás billenős pótkocsi
műszakival, PRVNKI-be szán-
tó eke, szőlőszállító csillék,
350 l-es ventillátoros perme-
tező, csilleszállító utánfutó,
szőlő sorművelő, Zetor se-
bességváltó, hidraulikával, olaj-
tartály csappal, fém nyúlketrec,
kukoricamorzsoló, régi sző-
lőprések, borfejtő, 6250 m2
erdő eladó. Tel.: 06-20/4549-
145, 06-87/468-497 este_____________________________

Ottonel muskotály szőlő idei
termése (várhatóan 25-35
mázsa) eladó lesz. Ár meg-
egyezés szerint. Ugyanez a
szőlő a későbbiekben mindibe
művelésre ingyenesen kiadó.
A terület Szigliget, Vároldal
700 nöl nagyságú, lengőkaros
művelésű, 800 tőkét tartal-
maz. Tel.: 06-20/3358-243_____________________________

Eladó kb. 1.000 db, jó állapo-
tú, vörös Csornai cserép. Ára
egyben: 17.000Ft. Átvehető Ki-
sapátiban. Kérésre képet kül-
dök. Tel.: + 36-70/312-3488_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmo-
toros kerékpár, Atlas-Copco
(Cobra) benzinmotoros kétkezes
vésőkalapács, ELU kézi tégla-
vágó fűrész  45 cm-es  220 V-
os, Makita akkus ütvecsavaro-
zó, hordozható ipari  ventillátor
220 V, benzin és dízel oldalki-
hajtásos állómotorok 2-9 LE-ig,
Honda lapvibrátor, ágdaráló-
komposztáló gép, benzinmoto-
ros tologatós és önjárós profi fű-
nyírók, akkus sövényvágók, ak-
kus fűnyírók, elektromos és
benzinmotoros fűszegély vá-
gók, betonkeverők 220/380 V,
benzinmotoros kézi fúrógép,
menetorsós kuglihasító gép 6T
220V, állítható csőmenetvágó,
Honda és Briggs motoros ka-
pálógépek, gérvágók 210-305
mm átmérő,  elektromos csó-
nakmotor, 5,5 mm-es légpuska
új, CO patronos légpuska 4,5-5,5
mm-es, oxigénpalackok,  új
McKenzie mtb. kerékpárok,  Ap-
rilia Habana chopper 50 cm3-es
újszerű,   kerti összecsukható ru-
haszárító eladó. Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, cső-
kompresszor 5L,  akkus pop-
szegecselő gép, ipari porszí-
vók, AS (Stihl) 3 kerekű önjá-
ró magasfű nyíró, billenővályús
hintafűrészek, Elektra Beckum
– Lincoln  profi CO hegesztők
150 A, MOM műszerész esz-
terga, Bosch – ELU (Dewalt)
orrfűrészek 220 V, Gardena
elektromos kapálógép, precí-
ziós szalagfűrész új 220V át-
mérő 250mm, terménydaráló
rostákkal 220V-os, benzinmo-
toros sterimó, Wacker-Honda
döngölőbékák 50-100 kg-os,
kombinált gyalugépek 205-
260  mm-es új, egyengető
gyalugép 200 mm-es, inver-
teres hegesztők új 140-160 A
Avis, központi fűtéshez 220 V-
os szünetmentes áramforrás,
magassági láncfűrészek és
sövényvágók,  kardánhajtású
szalagfűrész tűzifához, kismé-
retű újszerű kapálógépek, ipa-
ri szalámi szeletelő gép, kem-
ping kerékpárok, új profi elekt-
romos robogó   eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi
kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Bontott terméskő Tapolcán
eladó. Tel.: 06-30/324-9508_____________________________

Csepel Swinn 28-as kontra-
fékes férfi kerékpár újszerűen
eladó, 25.000 Ft. Tel.: 06-
30/3074-198

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_____________________________

Balatonrendes külterületén
14.552 m2 szőlőterület tulaj-
donostól eladó. Tel.: 06-
70/322-2269_____________________________

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

Természetkedvelők, vadá-
szok, nyugalomra vágyók fi-
gyelem! Eladó nyugodt, csen-
des környezetben egy beke-
rített kis liget közvetlen az
erdő alatt gyümölcsfákkal,
jól megközelíthető, igazi kis
paradicsom a város zajától tá-
vol a Balatonhoz közel. Ár alku
tárgya, megegyezünk. Tel.:
06-30/330-5298_____________________________

Tapolcán a központhoz közel
75 m2-es + 45 m2-es alap-
területű 2 szintes felújított
családi ház eladó kert nélkül,
kis udvarral, mely jelenleg
fedett autóbeálló. (5 szoba, 2
fürdőszoba, egyedi gáz fűtés
+ vizes kandalló, klíma)
Ir.ár: 15.9 M Ft Tel: +36 70
376 7820  _____________________________

Badacsonyi borvidékhez tar-
tozó 0,75 ha földterületen ta-
lálható 0,5 ha szőlőültetvény
eladó. Tel.: 06-70/459-7500_____________________________

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: 7,8 M Ft 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: 38,5 M Ft.
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  fszt-en 100 m2 ( 2 garázs
+ műhely), tetőtér beépíté-
si lehetőséggel. Ár: 18,9 M Ft
Tel: +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,részben felújí-
tásra szoruló, felső szinten be-
fejezésre váró.   Ár: 13,9 (!)
M Ft   Tel: +36 70 376 7820 _____________________________

Budapesti ingatlanbefekte-
tés! Eladó lakások, azonnali
visszabérléssel és üzemelte-
téssel 5+5 évre, teljesen
felújítva, komplett, új beren-
dezéssel, apartmanoknak ki-
alakítva. Bérleti díj: a vételár
7%-a / év !!! 1. Bp. VII. Wes-
selényi u.: 86 m2, 4 db önál-
ló apartman 2. Bp.VIII. Rá-
kóczi út: 92 m2, 4db önálló
apartman 3. Bp. V.Kígyó u.:
113 m2, 6 db önálló apart-
man. Tel: +36 70 376 7820

Zalahalápi hegyen 1261 m2
jól termő piros szőlő, 652
m2 területen présház, pince,
gyümölcsös, villany van, víz
a telek végén. Tel.: esti órák-
ban 06-70/459-1059_____________________________

Balatonedericsen csodás
panorámájú 2000 m2 telek +
60 m2 nádtetős ház magán-
személytől eladó. A telek 2 út-
kapcsolattal rendelkezik, sző-
lő, gyümölcsös van rajta. Ár:
13,5 mFt. T.: 06-30/986-2589

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

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_____________________________

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: 9,6M Ft Tel: +36
70 376 7820 _____________________________

Eladó Tapolcán 1,5 szobás,
városközponti, erkélyes, ala-
csony rezsijű 52 m2-es 4.
emeleti lakás. Érd.:06-70/366-
1697

Fiatal pár albérletet keres
Tapolcán. Tel.: 06-30/912-
5407, 06-30/355-6509_____________________________

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

Sürgősen kiadó albérletet
keresek hosszútávra! Első-
sorban kertes ház érdekelne
Tapolca, Badacsony, Ábra-
hámhegy vonzáskörzetében,
de minden más megoldás is
szóba jöhet 60.000 Ft-ig, ala-
csony rezsivel előnyben! Tel.:
06-30/832-8213_____________________________

Fizetőképes házaspár búto-
rozatlan albérletet keres. Lakás
vagy kis családi ház. Minden
megoldás érdekel. Tapolca,
Tapolca-Diszel és vonzáskör-
zetet. Tel.: 06-70/524-8513

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
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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_____________________________

_____________________________

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

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

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 kivite-
lezésig. Vállaljuk továbbá meg-
lévő rendszerek karbantartását,
felújítását, átalakítását. 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_____________________________

_____________________________

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, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azon-
nal. Tapolca, Keszthelyi úton
lévő MOL benzinkút mögött. T.:
06-30/315-6267 Nyitvatartás:
keddtől péntekig 9-16 óráig. E-
mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek
szénkeféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot, föld-
fúrót, bozótvágót, vizes kõvá-
gót, vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, 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_____________________________

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

Vállaljuk magánházak, tár-
sasházak, nyaralók, irodák
takarítását, kertek építé-
sét, gondozását! Akár
egész évben is! Houses,
apartmants, offices clea-
ning, garden’s building and
maintenance! All over the
year! Wir übernehmen Re-
inigung, Sauber machen
von Gesellschaftshäuser,
Ferienwohnungen, Büros,
Gartenbau, Gartenarbeit!
Auch ganz jährig! Kontakt
auf Englisch. 
vendeghaztakari tas@
gmail.com_____________________________

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

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

Masszázs, stressz oldás ki-
neziológiával, kártyavetés, spi-
rituális tanácsadás, reinkar-
nációs utaztatás. Bejelentkezés
időpont egyeztetéssel: 06-
70/205-8259 Nemesgulács_____________________________

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

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

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

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

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

Műkő, márvány, gránit sírem-
lékek, keretek, fedések, vá-
zák, mécses tartók, felújítások,
betűvésés. Szabó István kőfa-
ragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Takarítást és házvezetést vál-
lalok az Ön igényéhez alkal-
mazkodva. Családi házak, la-
kások, nyaralók, apartmanok.
Tapasztalattal rendelkezem,
megbízható, precíz és rendsze-
rető vagyok, mert rend a lelke
mindennek. T.: 06-30/463-1984_____________________________

Épületenergetikai tanúsít-
vány készítés rövid határidő-
vel Sümeg, Ajka, Devecser,
Tapolca, Keszthely és e tele-
pülések környékén. Tel.: Tégi
József 06-30/347-0062_____________________________

Nagyobb területek fűkaszálását
vállaljuk. T.: 06-30/613-6743_____________________________

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

_____________________________

UAZ zárt dobozos 40 éves al-
katrésznek vagy felújításra,
üzemképesen eladó. Ugyan-
itt billenős garázsajtó is eladó.
Tel.: 06-30/892-7945_____________________________

Trabant LIM 601-es megkí-
mélt állapotban, érvényes mű-
szakival eladó. Tel.: 06-30/721-
1720, 18-20 óra között

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. Tel.: 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, dokumen-
tumokat, antik tárgyakat 
vásárol diplomával rendelke-
ző gyűjtő. T.: 06-70/222-1193_____________________________

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_____________________________

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

VEGYES oöl
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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_____________________________

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, háznál
6.000 Ft/q, kiszállítva 7.000
Ft/q áron eladó! Kiszállítás ki-
zárólag pénteki napon! Érdek-
lődés és árukiadás minden nap
reggel 8 órától! Tel: 06-30/326-
0117, Kóczián Gábor Cím: Za-
lahaláp, Hegyalja utca 1._____________________________

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_____________________________

Vásárolnék hagyatékból fa
teknőt, fa melencét, porcelá-
nokat, faliórát, luszter lámpát,
kitüntetéseket, régi gyerek bá-
dog játékokat, egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

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

Vásárolnék minden típusú
Simson motorokat, egyéb régi
motorokat. T.: 06-30/3333-978_____________________________

Eladó tapétázógép saválló, 85
cm széles 250 euro, 115 cm
350 euro. T.: 0036-70/306-6099_____________________________

Szürkemarhák és bivalyok
eladók. Érd.: 06-30/939-0770_____________________________

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

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

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

Horgászcsónak és elektro-
mos motorral rendelkező vi-
torlás bérelhető Balatonede-
ricsen. Tel.: 06-20/392-4286_____________________________

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

Nagy kör szénabálák eladók
4000 Ft/fdb. Uitt: süldők. Tel.:
06-30/367-7634_____________________________

Eladó 1 db újtípusú Sparhelt
sütésre és főzésre alkalmas,
1 db körfűrészgép 220 V-os,
1 db légkompresszor, 100 l-es
tartállyal motor nélkül, 1 db
220 V terménydaráló, 80 db
könyv. Tel.: 06-30/310-2329

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró,
ipari  fémvágó 350mm önt-
vényházas szekrényes
220/380 V, kúpos kuglihasító
hintafűrésszel kombinált 380V
újszerű, gyümölcs- és ágda-
rálók , villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek,
mini gáz-oxigénhegesztő, JLO-
Solo -Oleo Mac -Echo  háti per-
metezők, Maruyama slagos
permetező, Stihl  fűrész, fűka-
sza, bozótirtó, lombszívó-fúvó
gépek, benzinm otoros és
elektromos sövényvágók,  Kär-
cher-Euroclean-Wap hideg- és
melegvizes  profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és
elektromos könnyű hordozha-
tó vízszivattyúk,  benzin- és dí-
zelmotoros aggregátorok, ak-
kutöltők  6-12-24 V-os normál
és bikázós, 16 funkciós faipa-
ri barkácsgép, Stihl -Makita
elektromos újszerű láncfűré-
szek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új komp-
resszorok,  Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás
megoldható! Tel.:06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor
8.5 LE, térkő porszívó, térkő
fuga tisztító gép,  asztali és áll-
ványos fúrógépek 220/380V,
Ryobi ácsgyalu, páraelszívó
gép nedves helyiségekhez el-
ázott falakhoz 220V, hóma-
rók, benzinmotoros önjáró
lombszívó  75 cm széles, ta-
lajfúró benzinmotoros  új,
elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfű-
részlánc élező, Honda benzin-
motoros zagyszivattyú újsze-
rű, benzinmotoros és elektro-
mos  gyepszellőztetők, Maki-
ta akkus gérvágó 24V-os,
Wacker benzinmotoros asz-
falt-betonvágó (vizes), diesel
hőlégbefúvó 15-25 KW, szeg-
és kapocsbelövő 5-15 cm le-
vegős, szárított paprika dará-
ló, kézi parkettázó fűrész 220V-
os új,  karos kisflex satuval,
csúszósines szalagparkettázó
fűrész 220V, faeszterga 1000
mm, 2  késes vágópult fűnyí-
rótraktorhoz, masszázsmat-
rac,  Yamaha Mint újszerű ro-
bogó  eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Olcsón eladók költözés miatt
feleslegessé vált bútorok és ru-
hák (3 személyes ülő, ágyne-
műtartós heverők, franciaágy,
szekrények, kárpitos és nád-
székek, vaskályhák, étkező-
asztal, mosogatógép és apró-
ságok). Tel.: Tapolca, 06-
20/4027-686_____________________________

Vennék 1,5 q Irsai Olivér,
Cserszegi fűszeres vagy sár-
gamuskotály szőlőt. Tel.: 06-
20/430-2253_____________________________

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

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_____________________________

Cser tűzifa eladó. Ára 24.000
Ft/erdei köbméter. Tel.: 06-
30/349-0402

TŰZIFA )

ÁLLÁS -,

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Szigligetre, Taliándö-
rögdre, Lesencetomajra, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, 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_____________________________

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_____________________________

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

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

A Deák Jenő Kórház állást hir-
det Betegszállító munkakör
betöltésére. Jelentkezés öné-
letrajzzal 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! Tisz-
ta környezet, hosszú távú mun-
ka! Jelentkezni lehet hétfőtől
péntekig, 8-16 óráig a 06-
20/347-4687-es telefonszámon._____________________________

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

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

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

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

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

Bedolgozás! Varrni tudó be-
dolgozót keresünk, gépet adunk.
Tel.: Sukk 06-70/2449-675_____________________________

Operátor, végellenőr és be-
szerző munkalehetőség aj-
kai gyártócégnél egy, illetve
két műszakos munkarend-
ben. Útiköltség térítés bizto-
sított! Érdeklődés, jelentke-
zés: Tel.: 0670/610-0064
Email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Festés előtti és utáni pakolás-
hoz, takarításhoz keresek mun-
kaerőt. Diáklányok is jelent-
kezhetnek. Részletes informá-
ció: 06-70/6671-242, este_____________________________

Kertépítési munkákra al-
kalmi munkaerőt keresünk.
Tel.: 06-30/9296-009_____________________________

Három műszakos munka-
rendbe, betanított, illetve szak-
képzettséget igénylő munka-
körökbe keresünk munkatár-
sakat ajkai gyártócéghez. Cé-
ges buszjárat biztosított! Ér-
deklődni, jelentkezni lehet: Tel.:
0670/610-0064 Email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett 8 órás munkahely, heti
fizetés. Tel.: 06-30/3788-163

Gyakorlattal rendelkező fő-
zőasszonyt, konyhai kisegítőt
valamint kisegítő felszolgálót
felveszek Balaton-parti étte-
rembe. Bejárás Tapolcáról és
környékéről biztosított. Tel.:
06-30/350-8480_____________________________

Badacsonyba a Retro Büfé-
be keresünk pultos-pohárle-
szedőt magas kereseti lehe-
tőséggel. Diákok jelentkezését
is várjuk. T.: 06-30/357-7788_____________________________

Szeretnél tiszta, rendezett
gyári munkakörnyezetben dol-
gozni Ajkán? Ha a válaszod
igen, jelentkezz hozzánk ÖSZ-
SZESZERELŐ, GÉPKEZELŐ,
FOLYAMATKÖZI ELLENŐR
munkakörbe három műszakos
vagy folyamatos munka-
rendbe! Versenyképes jöve-
delem, kiemelt műszakpótlé-
kok, munkabér előleg, céges
buszjárat-önálló bejárás ese-
tén útiköltség támogatás!
Jelentkezés, bővebb infor-
máció: Tel.: 0670/610-0064
Email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Badacsonyi büfébe keresünk
lángossütő – konyhai kisegí-
tő, placcos – pohárleszedő al-
kalmazottat kiemelten ma-
gas kereseti lehetőséggel,
szezonális munkára. Kezdés
azonnal. Nincs éjszakázás.
Korrekt feltételek. Tel.: 06-
30/414-3477_____________________________

15 szobás badacsonyi éves
nyitvatartású hotel a La Carte
éttermébe keres szakképzett
szakácsot. Önéletrajzot az aláb-
bi e-mail címre várjuk: hotel
@hotelneptunbadacsony.hu
Tel.: 06-20/278-6616_____________________________

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft.
kőművest és segédmunkást
keres. 4-5 fős brigádok és pá-
lyakezdők jelentkezését is vár-
juk. Elvárások: szakképzett-
ség, önálló munkavégzés, jó-
zan életvitel. Amit kínálunk:
hosszútávú stabil munkahely,
versenyképes jövedelem,
munkaruha. Jelentkezés:  H-P:
7-17-ig Tel:  +36/30/249-
4699, 06-87/ 466-175_____________________________

Aupairt keresünk bentlakással
2018. 09.01től fél évre 4 éves
kislányunk mellé Weimarba,
Türingiába, Németország. Teljes
ellátás, zsebpénz, nyelviskola
amit nyújtunk. T.: 06-20/370-
8214 vagy gyulazoltankovacs
@gmail.com_____________________________

Révfülöpi Császtai strandra
büfé-fagylaltozóba háttér-
munkára keresek alkalma-
zottat lehet diák is. Tel.: 06-
20/3372-440_____________________________

Kőművest vagy kőműves
munkához is értő segéd-
munkást kiemelt bérezéssel
azonnali kezdéssel alkalmaz-
nék Tapolca vonzáskörzetéből.
2-3 fős brigád jelentkezését is
szívesen fogadnám. 
Tel.: 06-30/529-9216, 
sandor.jeno@freemail.hu_____________________________

Mindenféle kerti munkát, la-
pos tető szigetelést, festés,
mázolást kisebb kőműves
munkákat vállalok. Tel.: 06-
20/352-7277_____________________________

A Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet (Tapolca,
Nagyköz u. 1-3.) kisgyer-
mekgondozó munkakörre pá-
lyázatot hirdet. Határidő: au-
gusztus 8. szerda Tel.: 06-
87/414-485_____________________________

B. kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező sofőrt rakodó-pa-
koló munkakörre, bér: napi
10.000 Ft, takarítónő-bejárónőt
bér: 1000 Ft/óra, mozgóbüfé-
be eladót, parkolót-rakodót
keresek, bér: napi 10.000 Ft.
Tel.: 06-20/416-6948_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit
Hotel Balaton**** keres
éves állásra, kiemelt bére-
zéssel éjszakás recepciós
munkakörbe kollégát. Je-
lentkezés: 
sales@hotelzenit.hu

Tapolcai sörözőbe pultos mun-
katársat felveszünk, szeptemberi
kezdéssel. T.: 06-30/993-3953

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS
ISKOLA. Tantermi és e-lear-
ning (online otthon végezhe-
tő) tanfolyamok! Tapolca,
Glázer S. u. 5. Tel.: 06-87/322-
436, 06-30/3136-427 Nytsz:
19-0073-05 (VSM.E. 61,11 %,
VSM.F. 61,9%, ÁKÓ: 312,76
%, ÁKK: 184.600 Ft) 
www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Kártyavetés tanulása. Ha sze-
retne betekintést nyerni a kár-
tyavetés tudományába most
lehetősége van erre. Tel.: 06-
70/205-8259, Nemesgulács_____________________________

Természetgyógyász tanfo-
lyam indul Veszprémben szep-
tember 23-án, Egészségügy
tanfolyam szeptember 22-én.
Kineziológia 1-es tanfolyam
október 27-én. Családállítás ok-
tóber 14.  Reflexológia tanfo-
lyam (talpmasszázs) indul no-
vemberben, dr. Csikai Erzsébet
tankönyvíró és vizsgabizottsági
tag részvételével. Továbbá:
Akupresszúra, Bach-virág te-
rápia, Szimbólumterápia, Bio-
energetika, Metamorf masz-
százs, Tibeti hangtál, Gyer-
mekkineziológia oktatói tan-
folyam, stb. Várom előzetes ér-
deklődésüket és jelentkezé-
süket! Érd.: 20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu_____________________________

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyamok indulnak folya-
matosan. „B” kategória akár
25.000 Ft állami támogatás-
sal. vargajogsi.hu Tel.: 06-
20/9501-067 (2018. második
negyedév: (AM: KK 41.400
Ft, A: KK  111.000 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 (elm.)
66,67%, B (gyak.) 45,83 %)

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

Koncertek  Gyulakeszin.  A
Csigó Malomban a CSIGÓ
ART FEST keretében 2018.
07.07- 2018. 08. 16. között
nyolc koncertet tartunk. Kí-
sérőprogramok: bor és gaszt-
ronómiai kóstolók. PROG-
RAM: 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 La-
jos utca 109.
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INTERVILL KFT.
8460 Devecser, Bem u. 1. • +36-30/939-6436
1. Saját gyártású termékeink:

• Kerítésfonatok
• Vadhálók
• Növénynevelő hullámosított pálcák

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

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

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

5. Komplett szőlő támrendszerek!

6. Motoros láncfűrészek 25.000 Ft-ért.

Áraink bruttó fogyasztói árak és az ÁFA-t tartalmazzák!

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!

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ 100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

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

• Régi redőnyök javítása.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

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

A HÓFEHÉR MOSOLY
TÖBBÉ NEM LUXUS!
Elszíneződtek a fogai, üdébb leheletet, ápolt
fogsort szeretne, fehérítse rendszeresen a fogait!
A kezelés ideje 2x20 perc! Ami semmilyen fájdalommal nem jár!

KURKODENT

A szeptemberi kezdéssel kollégákat keres
nyirádi varrodájába

.

Beo Kft.

varrónő és egyéb betanított munkakörbe

Jelentkezni: e.kovacs@beo-kft.hu
Érdeklődni: Vigh Annamária 7:00–14:00

Telefonon: +36-30/407-52-60

Amit ajánlunk:
- fix, hosszú távú munkahely
- határozatlan munkaviszony
- 86%-os bejárási hozzájárulás
- egyműszakos munkarend (hétfőtől péntekig 06:00-tól 14:00-ig)
- bruttó alapórabér 908,- Ft
- 13. havi fizetés
- varrodában szerzett tapasztalat előnyt jelent

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
1 műszakos munkarendbe

Építőipari árucsomagolókat
(1.700 Ft-os órabér, egyszerűsített foglalkoztatás, heti kifizetés)

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

kézi összeszerelőket, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

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

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

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

manatwork@manatwork.hu

Kérnénk a Szabó Árnyékolástechnika illetve
Szabó János Tisztelt Ügyfeleinek

és Megrendelőinek szíves türelmét és
megértését!

Amint törvény és a jogszabályok engedik
mindenkit értesíteni fogunk a

megrendelésével kapcsolatban!
Köszönettel: Gyászoló családja!

Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy

SZABÓ JÁNOS
Szabó Árnyékolástechnika vezetője

62 éves korában tragikus hirtelenséggel
elhunyt.

Temetése 2018. augusztus 7-én, kedden
13 órakor lesz a tapolcai új temetőben.

Gyászoló család

A programok ingyenesek!
Programok helyszíne: Kisfaludy utca, Köztársaság tér

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Szervező: Tapolca Kft.-Tamási Áron Művelődési Központ
www.facebook.com/tamasiaron.muvelodesikozpont

Bor és gasztro utca, kézműves vásár, játékpark!

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! augusztus 06 - augusztus 11-ig

Joghurtos croissantJoghurtos croissant

Teljes kiőrlésű bécsi
kifli
Teljes kiőrlésű bécsi
kifli

215 Ft
430 Ft/l

215 Ft
430 Ft/l149 Ft/db149 Ft/db

Feta sajtos levélke
Élesztő nélkül,
vajjal készítjük!

Feta sajtos levélke
Élesztő nélkül,
vajjal készítjük!

199 Ft/10 dkg   1990 Ft/kg199 Ft/10 dkg   1990 Ft/kg

99 Ft/db99 Ft/db

Piskóta roládPiskóta rolád

169 Ft/db

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

Augusztus 9-én
Édes csütörtök!

Karamellás
tej

0,5 l

Karamellás
tej

0,5 l

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: tutifixagro@gmail.com

SZÜRETRE

Transzportbeton
gyártás,
szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

06-30/2161-910

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

ÚJ! Az orvos-esztétikában a HIFU után
a 2. leghatékonyabb fiatalító eljárás az USA-ból!

Fordulj hozzám bizalommal!

OXYGENEO
ÉS BEETOX

+ HÁMLASZTÁS
+ OXIGENIZÁLÁS
+ HIDRATÁCIÓ
+ KOLLAGÉN TERMELÉS
+ BEETOX AGE REVERSE
(méhméreg és méhpempő csodálatos
kivonata az serkenti a bőr
feszességét és volumenéért felelős
rugalmas kötőszöveti rostok fehérjéinek
termelődését, a kollagén és az elasztin
állomány növekedését)

apitoxin

Tel.:

06-30-929-6970

Tel.:

06-30-929-6972

Áraink az ÁFA-t, illetve a törvényes származást igazoló okmányt (EUTR) tartalmazzák.
EUTR azonosító: AA5811791

Kedvezményes tanszervásár
a Marika Papírboltban Tapolcán az APEH udvarban

BUDMIL, ARS UNA, NIKE, ADIDAS, PUMA, BELMIL
iskolatáskák, hátizsákok széles választéka webáruházas ár alatt.

A kedvezmények mellett 30 éves szakmai tapasztalat,
segítőkész, vevőcentrikus csapat várja vásárlóinkat!

Tapolca, Nagyköz utca 7. Tel.: 06-87/322-897

Tolltartók, tornazsákok, kulacsok és minden más kiegészítő.

Iskolakezdési utalványokat elfogadunk!

Edenred kártyát, utalványt is elfogadunk!

(papír alapú Erzsébet utalványt és Erzsébet kártyát is, ajándék,

gyermekvédelmi- és beiskolázásit is)

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, konyhabútorok, étkezők, franciaágyak, heverők,
nyitható kanapék, rekamiék, fürdőszobabútorok, irodai forgószékek,

gardróbszekrények, virágtartók, fali képek.
Fenyőbútorok, fa ágykeretek.

Egészségpénztárra megvásárolható ágybetétek,
hideghab vákuum matracok 15 év garanciával.

Kínálatunk:

Az akció 2018. augusztus 1-től 2018. szeptember 30-ig érvényes!

A Hunguest Hotel Pelion

KONYHAI KISEGÍTŐ,
SZAKÁCS,

FELSZOLGÁLÓ

felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

Hunguest Hotel Pelion**** superior
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

Érdeklődni:
Joós Adél szállodaigazgató

Tel.: 06-30/619-76-31
e-mail: joosa@hunguesthotels.hu

Amenn

jelentkezését

yiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,

az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Stari Sörfőzde
A tapolcai

Simonovics Edina tel: +36 70 33 858 11
e‐mail: info@stari.hu

csapata erősítéséhez munkavállalót keres

határozatlan időre az alábbi munkakörbe:

PALACKOZÓ MUNKATÁRS

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Deák Jenő Kórház
Belgyógyászati épületének homlokzat felújítási munkálatai
2018. július 30. nappal megkezdődtek. A munkálatok előrelát-
hatólag 2018. október 31-ig tartanak. A felújítás ideje alatt a
betegellátás zavartalanul működik az épületben. Az épület
külső része viszont munkaterület, amely átadásra került a kivi-
telező részére.
Kérjük, hogy a korábbi megszokott beteg utak helyett figyeljék
az útba igazító információs táblákat.

A felújítási munkák ideje alatt megértésüket és türelmüket
kérjük az esetleges kellemetlenségek miatt.

A munkaterületre belépni a fokozott balesetveszély miatt
Szigorúan Tilos!

Deák Jenő Kórház
Vezetősége

A tapolcai
Plébániatemplomban
2018. augusztus 11.

szombat

• 18.00 Ünnepélyes körmenet a Szűzanya szobrával
• 18.30 Ünnepi szentmise.

Búcsúi szónok: Dr. Kovács Zoltán mariológus
Gyógynövények, illatos füvek és virágok megáldása.

•
Új Szent Bernadett szobor és nagy rózsafüzér megáldása.
Élő rózsafüzér a Luordes-i barlangnál.
Egész éjszaka rózsafüzéres virrasztás
és csendes szentségimádás.

20.00 Rózsafüzérek éjszakája Tapolcán

Gyógynövényes frissítő italok!

Nagyboldogasszony
búcsú

Kérd a Szűzanya segítségét, térj be a templomba egy csendes,
hangulatos éjszakai imádságra, vagy kapcsolódj be

a Szűzanya által kért rózsafüzérbe!
www.tapolcaiplebania.hu

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!

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

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

(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

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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


	ujs01
	ujs02
	ujs03
	ujs04

