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Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXIV. évf./30.   2018. augusztus 11.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

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

Keresek eladó

családi házat vagy nyaralót

Révfülöptől Vonyarcig!

Keresek eladó lakást Tapolcán!

Tel.: 06-30/528-1058

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!
Folyamatosan bővülő eredeti olasz,

illetve amerikai recept alapján készült
ételválasztékkal várjuk kedves

vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

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

Áraink bruttó fogyasztói árak és az ÁFA-t tartalmazzák!

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

Kiskedvencek Boltja!

Nyitva: H-P: 8-12, 13-17 • Szo.: 8-12
ÚJ NYITVATARTÁS!ÚJ NYITVATARTÁS!

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

• aquarisztika
• kutya-macska

eledelek
• felszerelések
• kisállatok
• halak

Tel.: 06-30/3777-079

Fő utcaFő utca

ZeneiskolaZeneiskola

PostaPosta

APEH udvarAPEH udvar ××

Fagyasztott
állateledel is

kapható!

Fagyasztott
állateledel is

kapható!

(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

Tapolca, Berzsenyi u. 13. (Spar alatti utca)

Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo: 8-13 Tel.: 06 (30) 306 2499;

Ingyenes parkolási lehetőség!
/zsebibabatapolca

Az akció a készlet erejéig érvényes. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

27-33

34-44

11.990,-

16.990,-

Converse cipő

akció!
most csak

most csak

Hivatalos

forgalmazó!
Hivatalos

forgalmazó!3.990 Ft-tól
Minőségi magyar I. osztályú termékek.

Matróz blúz

2000 Ft-os
VÁSÁRLÁSI

UTALVÁNY

Beváltható
minden

iskolatáska
vásárlásakor!

Érvényes:
2018. 08. 01-től
2018. 08. 31-ig.

�

�

�
�

�

�

TÉPŐZÁRAS és fűzős
TORNACIPŐK

(új, MAGYAR, minőségi I. osztályú termék)
/NEM BÜDÖS/

(ez nem törik).
Méret: 25-től 43-ig

kaphatóak üzletünkben.
Masszív felépítésű, gumitalpas

Utalványokat
elfogadunk!

- Iskolatáska - Tornanadrágok (piros, kék, fekete)
- Tornadressz - Fehér póló - Alkalmi ruhák
- Tornazsákok ovizsákok

(mancs, munkagép, lovas, minnies, mickey)
- Ágyneműgarnitúra huzat Minőségi magyar I. osztályú termékek!

Nike, Adidas
sportcipők nagy

választékban kaphatók
17-től 43-as méretig.

Iskolába - óvodábaZsebibabaZsebibaba
Baba-Mama Bolt és BizományiBaba-Mama Bolt és Bizományi

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! augusztus 13 - augusztus 18-ig

Joghurtos croissantJoghurtos croissant

Ínyenc paniniÍnyenc panini

250 Ft
833 Ft/l

250 Ft
833 Ft/l149 Ft/db149 Ft/db

Házi sajtos pogácsa
Vajjal készítjük!

Házi sajtos pogácsa
Vajjal készítjük!

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

280 Ft/db280 Ft/db

MignonMignon

169 Ft/db

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

Augusztus 16-án
Édes csütörtök!

Lime-os citromos
probiotikus
ivójoghurt

300 ml

Lime-os citromos
probiotikus
ivójoghurt

300 ml

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

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

Klára
masszázs

Klára
masszázs

Okleveles masszőr

Feltöltő, energizáló,
frissítő masszázsok

Minden új
vendégemnek

ajándék negyedórás
arc- vagy

talpmasszázs!

Tapolca, Tavasz u. 16.

Rugalmas nyitvatartás!

+36-30/577-4191

!ÚJ!

Sertéscomb

Sertés csont nélküli karaj

Sertés apróhús

Sertés császárvég

Pápai gépsonka

Pápai juhbeles virsli

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai sütőkolbász

Pápai nyelves disznósajt

Pápai krinolin

Tapolca,

HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT

2018.08.10 - 09.06-ig
990 Ft/kg

1.250 Ft/kg

665 Ft/kg

650 Ft/kg

1.990 Ft/kg

1.590 Ft/kg

1.690 Ft/kg

1.295 Ft/kg

1.290 Ft/kg

1.090 Ft/kg

Kft.

Kereskedelmi végzettséggel élelmiszer-eladó

munkatársat /hölgyet/ éves állásra felveszünk!

Érd.: 06-30/415-3980

A Hunguest Hotel Pelion

FELSZOLGÁLÓ,
SZAKÁCS,
KONYHAI
KISEGÍTŐ,

SZOBALÁNY

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

Alkalmi munkavállalóként,
részmunkaidőben is.

Badacsonytomaji
üzletünkbe éves
foglalkoztatásra

keresünk.

eladót vagy
betanított eladót

Jelentkezni lehet

a 06-30/444-8397

telefonon.

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

Tehergépkocsi-vezetőt
felveszünk!

06-30/2161-910

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

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

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

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

BÚTOR

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

Tapolca, Halápi út (Garázssor)

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

Egyedi bútorgyártás- ingyenes felmérésEgyedi bútorgyártás- ingyenes felmérés

Látogasson el hozzánk, megéri!

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

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

Facebook
VIDA BÚTOR

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

Üzletünkben megújult árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat!

Raktáron vagy
megrendelhetők!

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: monick824@gmail.com

SZÜRETRE

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

A Hunguest Hotel Pelion

LONDINER

felvételt hirdet az alábbi
munkakörök  betöltésére:

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

Érdeklődni:
Meilinger Alíz

Tel.: 06-87/513-100 e-mail:
frontofficemanager@hotelpelion.

hunguesthotels.hu

8300 Tapolca, Pacsirta u. 11.
Mobil: 06-30/501-6792

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT

- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

karbantartása, javítása, szervizelése.

- ARISTON



falburkolók
lambériák
gumiszőnyegek
autós szőnyegek
lábtörlők
futószőnyegek
tapéták
poszterek
szegélyek
ipari szőnyegek
vinyl padlók
kész szőnyegek
burkolatváltók
rongyszőnyegek
falmatricák

csúszásgátlók

fürdőszoba-
szőnyegek

játszótéri
gumi burkolat

- szőnyegtisztítás 990 Ft/m2

Az akciók csak az áruházban található termékekre vonatkoznak, a weboldalon nem találhatók meg!

Lakberendezés

Berendezzük otthonát...

Tel.: 87/412-097
06-20/3303991

Szolgáltatásaink:
- helyszíni felmérés - tanácsadás
- szabás-varrás - komplett függönyözés
- szőnyegszegés - burkolás
- házhoz szállítás

Halápi út 31. (város szélén)

Lakástextil részlegünkön mindent megtalálLakástextil részlegünkön mindent megtalál

Weboldal: profipadlo.hu
függönyök
sötétítők
karnisok
díszpárnák
ágytakarók
plédek
ágyneműk
rolók
szalagfüggönyök
párnák
takarók
ajándéktárgyak
faliképek
laminált padlók
faparketták
padlószőnyegek
pvc padlók
parafák
műfüvek Az akció 2018.08.10–31-ig tart.

Tavaszi vásznak

Ft/fm-től

140 cm széles

1.890

Árnyékoló nagy választékban!

Kifutó színű minirolók
10% kedvezménnyel!

EXKLUZÍV LAMINÁLT PADLÓK

8 mm vastag, 32-es kopásálló, 8 színben
4V fugás (fózolt) 3D, 15 cm széles

-23%

Ágynemű huzatok
3 vagy 5 részes

EXKLUZÍV SZŐNYEGPADLÓK
4 m széles, különböző minőség

30-50% ENGEDMÉNNYEL!

-15%

Ülőpárnák Ft40x40 cm 690

4.290,- 3.290 Ft m
2

Műfű óriási választékban 790 Ft/m -től
2

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Tapolcán a Sebronban 3156
m2-es gyümölcsös, 1 szobás,
konyhás, jó állapotú, 12 éves,
könnyűszerkezetes építésű hét-
végi ház eladó. Ir.ár: 3,5 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosi részén 72
m2-es, 1 egész, 2 fél szobás la-
kás garázzsal eladó. Ir.ár: 8
mFt. T.: 06-20/915-6635
Nemesvitán 101 m2-es lakó-
területű, jó állapotú családi
ház 3091 m2-es telekkel eladó.
Ir.ár: 17,5 mFt. T.: 06-20/915-
6635
Halápi hegyen 38 m2-es la-
kóterületű, 1 szoba, társalgó,
fürdőszoba-wc helyiségekből
álló, vezetékes vízzel, 3 fázisú
árammal rendelkező hétvégi
ház 1080 m2-es telekkel eladó.
Ir.ár: 4,5 mFt. T.: 06-20/915-
6635
Révfülöp-Ecséren balatoni
panorámás, 70 m2-es hasznos
területű, 2 szobás, 18 éves, jó
állapotú hétvégi ház szigetelt
falakkal, 1600 m2-es gyü-
mölcsfás, díszfás telekkel, fúrt
kúttal, 3 fázisú árammal, 2 te-
rasszal eladó. Ir.ár: 15,8 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Kővágóörs külterületi részén
35 m2-es lakóterületű hétvé-
gi ház az erdő közepén 162
m2-es telekterülettel eladó.
Ir.ár: 3,9 mFt. Tel.: 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. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközve-
títő_____________________________
Kővirág Ingatlan Iroda. A Káli-
medencében és a Balaton-fel-
vidéken otthon vagyunk! Akár
kínál, akár vesz, forduljon
hozzánk bizalommal. 
www.kovirag.ingatlan.com, 
ingatlan@kovirag.com
Tel.: 06-70/418-7713_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizs-
gálatok, napelemes rendszerek
tervezése, kivitelezése. EURA
MÉRNÖKIRODA Kft. 
06-20/4067-310_____________________________

Keresek Badacsony és kör-
zetében házat, nyaralót, me-
zőgazdasági ingatlant, Ta-
polcán lakást külföldi vevő-
körrel! Legolcsóbb közvetí-
tési díjjal. Tel.: 06-30/9477-
270_____________________________
Budapest közelében Erdőker-
tesen mintegy 9000 m2, 2 ut-
cáról határolt, rövidesen lakó-
övezeti, állattartásra, kertmű-
velésre is alkalmas, 6 hrsz-on
lévő, ezért osztható belterület
eladó 25 mFt-ért vagy buda-
pesti 3 szobás panellakásra
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_____________________________

Lesenceistvándi szőlőhegyen
pince és szőlő eladó. Tel.: 06-
30/9478-235

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tritikálé 5500 Ft/q, zab 5500
Ft/q, kocka szalmabála 450
Ft/db, kocka szénabála 600
Ft/db. Tel.: 06-20/3382-260_____________________________

Életjáradékot fizetnék lakásért,
házért, ingatlanért korrekten.
06-70/522-2398_____________________________

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

Elektromos kerékpárok, új
benzinmotoros kúpos fahasító
gép, körfűrész, akkus flex 24V,
oszlopos fúró benzinmtorosgép
220V, Honda motoros Bomag
lapvibrátor 75-100 kg, Vibro-
max 1300 diesel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, hordozható kismé-
retű cserépkályha, Stihl –
Husqvarna- Jonsered  ben-
zinmotoros sövényvágók, Fein
fémvágó fűrész új, térkőrop-
pantó új, akkus rezgőcsiszoló
(Li-Ion) új,  Schul,  Diana, LG,
Slavia légpuskák, Honda agg-
regátor 2-6,5 KW/220V, hor-
dozható kisméretű áramfej-
lesztők, új táskakompresszo-
rok, Makita akkus kocsipor-
szívó, akkus lépcsőjáró mol-
nárkocsi,  asztali körfűrészek,
állványos vizes köszörű átmé-
rő 300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Csere is lehetsé-
ges. Hibás kisgép akkuk javí-
tása! Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok,  ben-
zinmotoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-kör-
fűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős
gázbojler újszerű, Husqvarna
damilos késes fűkasza, aszta-
li álló szalagcsiszoló 70 cm-es
szalaghosszal 220 V, lég-
kompresszorok 4 L-től 200 L-ig
különböző teljesítménnyel ipa-
ri kivitelben is,  benzinmotoros
és elektromos gyepszellőzte-
tők, Hilti-Spit-Makita-Bosch-
Metabo fúró- vésőkalapács
SDS MAX, kétkezes vésőka-
lapács-bontókalapács 220V-
os új, ütvefúró, fúrógép, gipsz-
karton csavarozó, profi akkus
fúrók, felsőmarók, hegesztőt-
rafó 220/380V 190 A, kis- és
nagyflexek, szalag-rezgő-ek-
center csiszolók, asztali kettős
és vizes köszörűk,  benzin- és
dízelmotoros aggregátorok,
dekopírfűrészek, felsőgeren-
dás vizes csempevágók, karos
fémdaraboló 380/220V-os, Hil-
ti-Bosch-Makita-Metabo szer-
számgép dobozok eladó.
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Takarmány árpa, búza, kuko-
rica, valamint széna, szalma és
lucerna bálák eladók! Tel: 06-
30/900-27-11

Természetkedvelők, vadá-
szok, nyugalomra vágyók fi-
gyelem! Eladó nyugodt, csen-
des környezetben egy bekerí-
tett kis liget közvetlen az erdő
alatt gyümölcsfákkal, jól meg-
közelíthető, igazi kis paradi-
csom a város zajától távol a
Balatonhoz közel. Ár alku tár-
gya, megegyezünk. Tel.: 06-
30/330-5298_____________________________

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

Zalahalápi hegyen 1261 m2
jól termő piros szőlő, 652 m2
területen présház, pince, gyü-
mölcsös, villany van, víz a te-
lek végén. Tel.: esti órákban 06-
70/459-1059_____________________________

Keresünk eladó lakásokat,
családi házakat, nyaralókat,
pincéket, építési telkeket,
mezőgazdasági  ingatlanokat
ügyfeleink számára! Tel:
+36-70/376-7820_____________________________

Badacsonytomajon a Kiskör
úton 300 m2-es telken 31 m2-
es romos kis ház eladó 2,5
mFt-ért. Tel.: 06-30/178-2783_____________________________

Budapesti eladó lakások, azon-
nali visszabérléssel és üze-
meltetéssel, garanciával 5+5
évre, teljesen felújítva, komp-
lett, új berendezéssel, apart-
manoknak kialakítva. Bérleti
díj: a vételár 7%-a / év !!! 1. Bp.
VII. Wesselényi u.: 86 m2, 4 db
önálló apartman 2. Bp.VIII. Rá-
kóczi út: 92 m2, 4db önálló
apartman 3. Bp. V.Kígyó u.: 113
m2, 6 db önálló apartman Tel.:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolca északi városrészen
sorház, 4 szobával, garázzsal
eladó. Tel.: 06-20/221-3573_____________________________

Balatonedericsen, nagyon jól
megközelíthető, panorámás
helyen eladó 5.005 m2 kiváló
minőségű, jól termő szőlő te-
rület 3%-os beépíthetőséggel.
(4220 m2 szőlő+785 m2
gyep, 23 db gyümölcsfával.) A
területen víz és villany van!
Ir.ár: 9,4 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Tapolcán az északkeleti vá-
rosrészben eladó 4 szintes
sorház, szintenként 61 m2,
előkert, udvar, parkoló, ipari
áram van. T.: 06-20/283-7231_____________________________

Balatonedericsen, fantaszti-
kus balatoni panorámával el-
adó 1 ha (9.875 m2), kiváló mi-
nőségű, jól termő kordonos
szőlőterület.  Ir.ár: 9,9 M Ft Tel:
+36 70 376 820_____________________________

Nemesgulácson (Köbölkút),
7.200 m2  terület gyönyörű ki-
látással, melyből 6000 m2  jól
termő szőlőterület, 120 m2-es,
2 szobás részben felújításra
szoruló pince-présházzal, teljes
pincefelszereléssel, hordók-
kal, gépekkel, elektromos prés-
sel, traktorral, ipari árammal el-
adó! Ir.ár: 12 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tapolca kertvárosában eladó
egy 133 m2-es, 4,5 szobás
családi ház 750 m2-es telek-
területtel. Ir.ár: 26 mFt. Tel.: 06-
30/647-8424, 06-30/529-2993_____________________________

Szigligeten 3000 m2 műve-
lésből kivont panorámás telken
eladó 330 m2-es 1903-ban
épült, felújításra, átalakításra
szoruló műemlék jellegű épület.
A 100 m2 boltíves pince, vala-
mint a hely ill. az épület adott-
ságai kiváló lehetőséget bizto-
sítanak családi kúria, pincé-
szet, gasztró és vendéglátó tu-
rizmus kialakítására egyaránt.
Közvetlen mellette kiváló termő
szőlő 0,5 ha-3,0 ha eladó külön
helyrajzi számon. Ár: 59,5 M Ft.
T.: +36 70 376 7820_____________________________

Uzsán felújított, 2 szobás csa-
ládi ház saroktelken eladó.
Melléképület, garázs, nagy te-
lek tartozik hozzá. Tel.: 06-
30/905-5604

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

Káli-medencében Balatonhe-
nyén zártkerti kert + gyep
2156 m2 eladó. Ajánlatokat a
06-70/624-2944-es számon
várom. 

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

Eladó Tapolcán, Dobó lakóte-
lep, Viszló utcában teljesen
felújított, 48 m2-es, I. emele-
ti, átépített fürdőszobás, 1,5
szobás lakás. A lakásban min-
den új: nyílászárók, beltéri aj-
tók, konnektorok, villany-, víz-
vezetékek, villanyóra, minden
burkolat. Ir.ár: 10,8 mFt. Tel.:
06-70/596-5168_____________________________

Eladó Tapolcán, Egry utcá-
ban, 46 m2-es kis rezsijű lakás,
azonnal költözhetően. Tel.: 06-
30/310-4004_____________________________

Eladó egy 57 m2-es felújí-
tott, 2,5 szobás lakás a Dobó
lakótelepen. Ir.ár: 10,5 mFt.
Tel.: 06-20/462-6580_____________________________

Tapolcán városközpontban III.
emeleti 1+2 félszobás, erké-
lyes, felújított lakás eladó.
Ir.ár: 11,9 mFt. Tel.: 06-
70/4545-176

Tapolcán a Halápi úti garázs-
soron őrzött telephelyek köz-
vetlen közelében vizsgabázis-
tól 20 m-re, jó helyen, felújítás
alatt álló, 43-as számú garázs
eladó. Ár: 2.550.000 Ft. Tel.:
06-30/841-4368_____________________________

Halápi úti garázssoron 18 m2-
es villanyórás tetőteres ga-
rázs eladó. Tel.: 06-20/299-
1039

Kiadó lakást, kis családi házat
keresek hosszútávra bútoro-
zatlanul Tapolcán és vonzás-
körzetében. Minden megol-
dás érdekel. Fizetőképes há-
zaspár. Tel.: 06-70/524-8513_____________________________

Szoba kiadó konyha és fürdő-
szoba használattal fiatal, dol-
gozó lány vagy fiú részére.
Tel.: 06-30/545-6440

Badacsony központjában a
Dísztéren 60 m2 területű üz-
lethelyiség kiadó a 2019-es év-
től. Tel.: 06-20/344-9797_____________________________

150 m2-es épülettel telephely
Tapolca környékén kiadó hosz-
szútávra. Érd.: délután 06-
30/466-7226

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

Rovar-rágcsálóirtás, nádtető
lángmentesítése, favédelem.
Tel.: 06-30/2270-717_____________________________

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

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

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

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

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

_____________________________

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

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, aszta-
losmunkák 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 vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. T.:
06-70/600-7729_____________________________

Gyalulást, méretre vágást,
párkányok, lépcsõlapok, sze-
gélylécek gyártását vállaljuk.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyu-
lakeszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres be-
mérése. Vezetékek nyomvo-
nalazása. 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_____________________________

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

Kertész! Egész éves kert-
fenntartást, metszést, nö-
vényvédelmet, növényültetést,
fűnyírást, gyepesítést térkö-
vezést 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. Teljes
karosszériák, motorkerékpár
vázak, felnik egyéb fém-, fa tár-
gyak tisztítása. Lábazatok, kőf-
alak, sírkövek tisztítása a hely-
színen. Felnik egyéb fém tár-
gyak 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 szerint
takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

_____________________________

Fűnyírást, kaszálást vállalunk,
valamint bozótirtást, gyomir-
tást, elhanyagolt területek
rendbetételét, favágást (kony-
hakészre). Karbantartást egész
évben panzióknál, nyaralók-
nál. 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 javí-
tása, 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 azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Fűnyírást, fűkaszálást vállalok.
Tel.: 06-70/613-1125

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Kiszállási díj nélkül,
garanciával! A hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-
20/9844-667

_____________________________

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, 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 Ta-
polca, 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, készí-
tése. Autóülések, motorülés ja-
vítása, áthúzása szövet, bőr,
műbőr választék. Kisgyörgy
János kárpitos 8300 Tapolca,
Kinizsi Laktanya T.: 06-20/465-
8854_____________________________
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező
áron Tapolcán és környékén.
Tel.: 06-30/956-7005_____________________________

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

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

Épületenergetikai tanúsítvány
készítés rövid határidővel Sü-
meg, Ajka, Devecser, Tapolca,
Keszthely és e települések kör-
nyékén. Tel.: Tégi József 06-
30/347-0062_____________________________

Nagyobb területek fűkaszálá-
sát vállaljuk. T.: 06-30/613-
6743_____________________________
Redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, cseréje. Tel.: 06-
20/366-8659_____________________________

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

Villanyszerelés. Lakóépüle-
tek, nyaralók és egyéb ingat-
lanok, hálózat felújítás, vezeték
és szerelvények cseréje, új
hálózat kiépítése. Tel.: 06-
20/425-4468_____________________________

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

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

JÁRMÛ sYx

Suzuki Grand Vitara 1586 m3,
benzines, 78 kW-os, 4x4,
2007-es évjáratú városi te-
lepjáró eladó. Műszaki vizsga:
2020.03.20. Ir.ár: 1,75 mFt.
Tel.: 06-30/860-9870_____________________________

Citroën Jumpy 9 fős, 2010-es
évjáratú, 2019-ig műszakival,
2000 cm3 diesel, 135.000 km-
rel, garázsban tartott, nem-
dohányzó személytől eladó.
Ár: 2.690.000 Ft. Ábrahám-
hegy. Autócsere érdekel! Tel.:
06-70/237-5466, 19 órától_____________________________

1996-os évjáratú Renault 19
személygépkocsi, 2019 no-
vemberig műszakizva, megkí-
mélt állapotban eladó. Ir.ár:
200.000 Ft. Tel.: 06-30/712-
1166_____________________________
Eladó Ford Mondeo Combi,
1.8-as benzines, 2001-es, mű-
szaki érvényes 2019 augusz-
tusig, garázsban tartott, korá-
nak megfelelő állapotban. Tel.:
06-30/719-8494

Festményt, porcelánt, régi
szőnyeget, egyéb régiségeket
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 FATELEP
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 akciósan
a készlet erejéig! Évelő és vízi
növények. Nyitva: jó időben
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_____________________________

Rendkezelő gardános 2 dobos
Deutz Fahr fűkasza 185-ös,
műtrágyaszóró 1 tárcsás, hul-
lámpala 90x160-as, western
nyereg, túranyereg és lószer-
szám 1 pár hajtószárral eladó.
Tel.: 06-30/227-7549_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB la-
pok, rétegelt lemezek, gyalult
deszkák, szegélylécek, stáf-
lik, kerítésdeszkák, műszárí-
tott fűrészáruk folyamatosan
kaphatók. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS
FATELEP T.: 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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 öröklődési
szerződést kötne használati
igény nélkül lakásra, nyaraló-
ra esetleg más ingatlanra,
unokája javára orvos-ügyvéd
házaspár. Tel.: 06-30/9412-
120_____________________________
Vásárolnék hagyatékból fa
teknőt, fa melencét, porcelá-
nokat, faliórát, luszter lám-
pát, kitüntetéseket, régi gye-
rek bádog játékokat, egyéb
régi tárgyakat. Tel.: 06-30/769-
2447

VEGYES oöl

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

Horgászcsónak és elektro-
mos motorral rendelkező 
vitorlás bérelhető Balaton-
edericsen. Tel.: 06-20/392-
4286_____________________________
Pianino accord páncéltőkés
zongora eladó. Ár alku tárgya.
Tel.: 06-87/322-518_____________________________

3,5 tonnás billenős pótkocsi
műszakival, PRVNKI-be szántó
eke, szőlőszállító csillék, 350 l-
es ventillátoros permetező,
csilleszállító utánfutó, szőlő
sorművelő, Zetor sebesség-
váltó, hidraulikával, olajtartály
csappal, fém nyúlketrec, ku-
koricamorzsoló, régi szőlőpré-
sek, borfejtő, 6250 m2 erdő el-
adó. Tel.: 06-20/4549-145, 06-
87/468-497 este_____________________________

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

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_____________________________

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

Eladó 4 db 185/60x15-ös téli
gumi felnire szerelve 90%-os
állapotban. Felni 4x110-es
Opel Meriva A-hoz. Ár egyben
44.000 Ft. Tel.: 06-20/286-
4076_____________________________
Nagyteljesítményű német,
benzines SOLO önjáró fűnyí-
rógép, Honda Profi 5,5 motor-
ral, állítható kerekű, Dyrass
álló ventilátor és Theam asztali
ventilátor eladó. Tel.: 06-
20/9762-880_____________________________

Elegáns lótakaró, kék színű, pi-
ros szegéllyel, piros szerel-
vénnyel eladó. Tel.: 06-30/376-
6690_____________________________
MTD Trox 55/6 kapálógép el-
adó tartozékaival együtt (járó-
kerék, kultivátor, eke). Tel.:
06-30/273-0090_____________________________

Bontott tetőcserép kb. 800 db
kúpcseréppel valamint bon-
tott ajtók, ablakok eladók. Tel.:
06-20/487-9334_____________________________

Friss házi tojás folyamatosan
kapható Lesencetomajon. 
Tapolcán 30 darabtól ház-
hozszállítva is. 06 70 984
1093

Tűzifa, száraz, első osztályú
cser, tölgy, akác konyhaké-
szen eladó. Szállítás ingye-
nes. 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

Ottonel muskotály szőlő idei
termése (várhatóan 25-35 má-
zsa) eladó lesz. Ár megegyezés
szerint. Ugyanez a szőlő a ké-
sőbbiekben mindibe művelés-
re ingyenesen kiadó. A terület
Szigliget, Vároldal 700 nöl
nagyságú, lengőkaros műve-
lésű, 800 tőkét tartalmaz. Tel.:
06-20/3358-243_____________________________

Kisebb terménydaráló 220 V-
os jó állapotban eladó valamint
egy kisebb szőlődaráló és 80
l-es szőlőprés. Tel.: 06-
30/8398-182_____________________________

Badacsonylábdiban kb. 4 q
kékszőlő eladó 50% zweigelt,
50% burgundi, kékfrankos, me-
dina. Tel.: 06-70/292-3929_____________________________

Szent György-hegyi fehér bor-
szőlő eladó. Tel.: 06-70/410-
9371_____________________________
Lesencefalun korai borszőlő
eladó 8-10 mázsa. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
70/299-6719_____________________________

Lesencefalu Hosszúberken
25q vegyes fehérszőlő eladó.
Nagyobb részt olaszrizling. Faj-
tánkénti szüret is lehetséges!
Szüret időpont és ár meg-
egyezés szerint. Uitt: 170x110-
es hullámpala, használt eladó.
Tel.: 06-20/294-9971_____________________________

Eladó 1 db pillangó profilú gu-
mihengeres kiváló teljesítmé-
nyű zúzó-bogyózó, 3 fázisú
motorral, 2 db 2 m x 1 m fém-
kád, 1 db vonószemes 2 ton-
nás utánfutó, 1 db Mitsubishi
L200-as platótető. Tel.: 06-
30/339-8588_____________________________

Szent György-hegyen bor el-
adó. Tel.: 06-20/354-3760_____________________________

Hegymagas déli területeiről
olaszrizling és hárslevelű bor-
szőlő őstermelőtől eladó, 170-
180 Ft/kg (100 q és 40 q) Uitt:
Ottonel Muskotály 160 Ft/kg
Tel.: 06-30/839-8050_____________________________

Minőségi szürkebarát bor el-
adó. Tel.: 06-30/9295-438_____________________________

Olaszrizling kis és nagytétel-
ben kiváló minőségű bor illet-
ve szeptemberi szürettel sző-
lő eladó. Tel.: 06-30/9255-886_____________________________

Fehérbor, vörösbor eladó. Tel.:
06-30/921-9870_____________________________

Szent György-hegy Mogyo-
róshegyi dűlőből 60 q szürke-
barát szőlő eladó. Szüret vár-
ható időpontja augusztus 20.
és 28. között. Tel.: 06-70/503-
3510

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Szigligetre, Taliándö-
rögdre, Lesencetomajra, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-
8059_____________________________
Kőművest és segédmunkást
azonnali kezdéssel felveszek
éves állásra, kiemelt bérezés-
sel. Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Ho-
tel Balaton**** keres éves
állásra, kiemelt bérezéssel
éjszakás recepciós munka-
körbe kollégát. Jelentkezés: 
sales@hotelzenit.hu

ÁLLÁS -,
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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._____________________________

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

Bedolgozás! Varrni tudó be-
dolgozót keresünk, gépet
adunk. Tel.: Sukk 06-70/2449-
675_____________________________
Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett 8 órás munkahely, heti
fizetés. Tel.: 06-30/3788-163_____________________________

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

Badacsonyba a Retro Büfébe
keresünk pultos-pohárlesze-
dőt magas kereseti lehető-
séggel. Diákok jelentkezését is
várjuk. T.: 06-30/357-7788_____________________________

Badacsonyi büfébe keresünk
lángossütő – konyhai kisegítő,
placcos – pohárleszedő alkal-
mazottat kiemelten magas ke-
reseti lehetőséggel, szezonális
munkára. Kezdés azonnal.
Nincs éjszakázás. Korrekt fel-
tételek. 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, józan
életvitel. Amit kínálunk: hosz-
szútávú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, mun-
karuha. Jelentkezés:  H-P: 7-
17-ig Tel:  +36/30/249-4699,
06-87/ 466-175_____________________________

Kőművest vagy kőműves
munkához is értő segédmun-
kást kiemelt bérezéssel azon-
nali kezdéssel alkalmaznék Ta-
polca vonzáskörzetéből. 2-3
fős brigád jelentkezését is szí-
vesen fogadnám. 
Tel.: 06-30/529-9216, 
sandor.jeno@freemail.hu_____________________________

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 ke-
resek, bér: napi 10.000 Ft.
Tel.: 06-20/416-6948

Tapolcai sörözőbe pultos mun-
katársat felveszünk, szeptem-
beri kezdéssel. T.: 06-30/993-
3953_____________________________
Fél hektáros gyümölcsösbe
kézi kaszást keresek, Monos-
torapáti szőlőhegyen. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
20/223-2339_____________________________

Egy, illetve kétműszakos mun-
kalehetőség ajkai gyártócégnél
operátor és végellenőr mun-
kakörben! Útiköltség térítés
biztosított! Érdeklődés, jelent-
kezés: Tel.: 06-70/610-0064
Email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Tapolcai Termelő üzem mun-
kájára igényes takarítónőt ke-
res. Jelentkezni lehet, hétfőtől
péntekig, a 06 20/347-4687-es
számon 8-16 óráig!_____________________________

Három műszakos munka-
rendbe, betanított, illetve szak-
képzettséget igénylő munka-
körökbe keresünk munkatár-
sakat ajkai gyártócéghez. Cé-
ges buszjárat és munkabér
előleg biztosított! Érdeklődni,
jelentkezni lehet: Tel.: 06-
70/610-0064 Email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Pannon Sütő Kft. Tapolcai Üze-
me művezetőt keres, kiemelt
bérezéssel, kiszámítható idő-
beosztással! Önéletrajzokat a
hegedus.adrienn@pannons-
uto.hu @mail címre várjuk! _____________________________

Szeretnél tiszta, rendezett
gyári munkakörnyezetben dol-
gozni Ajkán? Ha a válaszod
igen, jelentkezz hozzánk ösz-
szeszerelő, gépkezelő, folya-
matközi ellenőr munkakörbe
három műszakos vagy folya-
matos munkarendbe! Ver-
senyképes jövedelem, kiemelt
műszakpótlékok, munkabér
előleg, céges buszjárat-önálló
bejárás esetén útiköltség tá-
mogatás! Jelentkezés, bővebb
információ: Tel.: 06-70/610-
0064 Email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Nyirád székhelyű vállalkozás
villanyszerelőt, szivattyú laka-
tost keres. Tel.: 06-30/383-
1059_____________________________
Tapolcai sörözőbe éves állás-
ra pultost keresünk. Időpont
egyeztetés miatt hívja az aláb-
bi telefonszámot: 06-70/779-
1014_____________________________
Tapolcai melegkonyhás ven-
déglátóhelyre keresünk szak-
képzett szakácsot akár azon-
nali, akár szeptemberi kez-
déssel, éves állásra. Időpont
egyeztetés miatt hívja az aláb-
bi telefonszámot: 06-70/779-
1014_____________________________
Tehergépkocsi-vezetőt, ra-
kodógép-kezelőt éves állásra
felveszünk. Tel.: 06-20/316-
8106

Tapolcai vendéglátóhelyre
éves állásra futárokat kere-
sünk. Időpont egyeztetés mi-
att hívja az alábbi telefonszá-
mot: 06-70/779-1014_____________________________

Recepcióst és konyhai kise-
gítőt éves állásra felveszünk.
Tel.: 06-30/453-6582_____________________________

Kőművest és segédmunkást
felvennék magyarországi és
ausztriai munkahelyekre éves
állásra. Tel.: 06-30/9434-997_____________________________

Szigligeti melegkonyhás ét-
terem keres kreatív séfet, sza-
kácsot, főzőasszonyt (délelőt-
ti műszakra), grill szakácsot,
konyhai kisegítőket, takarítónőt
és pultost. Egyetemisták je-
lentkezését is várjuk. Uitt:
büfé, étteremmel szemben
üzemeltetésre kiadó. Tel.: 06-
30/9945-040_____________________________

Badacsonyi borászat gyakor-
lattal rendelkező szőlész-bo-
rász és szőlőmunkában jártas
kollégát keres, éves bejelentett
állásra. Jelentkezéseket a 06-
30/868-1362-es telefonszám-
ra várjuk._____________________________

Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet Tapolca,
Nagyköz u. 1-3. takarítói állást
hirdet 8 órában, osztott mun-
karendben. Jelentkezés au-
gusztus 16-ig. _____________________________

Tapolca környékére mező-
gazdasági munkára (elsősor-
ban traktoros) dolgozót kere-
sünk. Jogosítvány szükséges,
gépészeti végzettség előny.
Tel.: 06-30/292-6828_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Ho-
tel Balaton**** keres  ad-
minisztrátor és áruforgalmi
asszisztens kollégát. Mun-
kavégzés hétfőtől péntekig
8:00-16:30 között. Jelentke-
zés önéletrajzzal: 
sales@hotelzenit.hu_____________________________

Tapolcán Tópart Bisztróba ke-
resünk konyhai kisegítő kollé-
gákat. Elsősorban tapolcaiak
jelentkezését várjuk! Tel.: 06-
70/342-5742_____________________________

Kiemelt fizetés! Reggeliztetőt
keresünk azonnali kezdéssel
szeptember 15-ig tartó mun-
kára vonyarcvashegyi panzió-
ba. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

Tapolcai informatikai üzle-
tünkbe kereskedő munkatársat,
szervizünkbe gyakorlattal ren-
delkező műszerészt, techni-
kust vagy mérnököt keresünk.
Fényképes önéletrajzát és mo-
tivációs levelét az allas@ 
balatone.hu e-mail címre vár-
juk. _____________________________
Mezőgazdasági munkára zöld
munka szüretre munkaerőt,
brigádokat keresünk augusztus
20-tól-október 31-ig. Érdek-
lődni: 06-20/472-5402 Email:
monick824@gmail.com

Rutinos brigád szüreti és sző-
lő munkát vállal 5-25 főig. Ki-
zárólag előzetes egyeztetés
alapján. Érd.: 06-20/256-7995_____________________________

Bicsérdi Áruházakba, keres-
kedelemben jártas munkavál-
lalókat keresünk Tapolcán! Tel:
06-30/93-94-200

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyamok indulnak folya-
matosan. „B” kategória akár
25.000 Ft állami támogatással.
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 %)_____________________________

Kártyavetés tanulása. Ha
szeretne betekintést nyerni a
kártyavetés tudományába
most lehetősége van erre.
Tel.: 06-70/205-8259, Ne-
mesgulács_____________________________

Természetgyógyász tanfo-
lyam indul Veszprémben szep-
tember 23-án, Egészségügy
tanfolyam szeptember 22-én.
Kineziológia 1-es tanfolyam
október 27-én. Családállítás
október 14.  Reflexológia tan-
folyam (talpmasszázs) indul
novemberben, dr. Csikai Er-
zsébet tankönyvíró és vizsga-
bizottsági tag részvételével.
Továbbá: Akupresszúra, Bach-
virág terápia, Szimbólumterá-
pia, Bioenergetika, Metamorf
masszázs, Tibeti hangtál, Gyer-
mekkineziológia oktatói tanfo-
lyam, stb. Várom előzetes ér-
deklődésüket és jelentkezésü-
ket! Érd.: 20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. 
Pétervári Márta. Bőrbetegsé-
gek, hajgyógyászat, visszér,
orvosi kozmetológiai beavat-
kozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
06-83/311-382, 06-30/375-
2734

55 éves korú hölgy ismeret-
ségét keresem Tapolca és
környékéről. Tel.: 06-30/295-
0323

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA 
MINDEN 
SZERDÁN 
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falburkolók
lambériák
gumiszőnyegek
autós szőnyegek
lábtörlők
futószőnyegek
tapéták
poszterek
szegélyek
ipari szőnyegek
vinyl padlók
kész szőnyegek
burkolatváltók
rongyszőnyegek
falmatricák

csúszásgátlók

fürdőszoba-
szőnyegek

játszótéri
gumi burkolat

- szőnyegtisztítás 990 Ft/m2

Az akciók csak az áruházban található termékekre vonatkoznak, a weboldalon nem találhatók meg!

Lakberendezés

Berendezzük otthonát...

Tel.: 87/412-097
06-20/3303991

Szolgáltatásaink:
- helyszíni felmérés - tanácsadás
- szabás-varrás - komplett függönyözés
- szőnyegszegés - burkolás
- házhoz szállítás

Halápi út 31. (város szélén)

Lakástextil részlegünkön mindent megtalálLakástextil részlegünkön mindent megtalál

Weboldal: profipadlo.hu
függönyök
sötétítők
karnisok
díszpárnák
ágytakarók
plédek
ágyneműk
rolók
szalagfüggönyök
párnák
takarók
ajándéktárgyak
faliképek
laminált padlók
faparketták
padlószőnyegek
pvc padlók
parafák
műfüvek Az akció 2018.08.10–31-ig tart.

Tavaszi vásznak

Ft/fm-től

140 cm széles

1.890

Árnyékoló nagy választékban!

Kifutó színű minirolók
10% kedvezménnyel!

EXKLUZÍV LAMINÁLT PADLÓK

8 mm vastag, 32-es kopásálló, 8 színben
4V fugás (fózolt) 3D, 15 cm széles

-23%

Ágynemű huzatok
3 vagy 5 részes

EXKLUZÍV SZŐNYEGPADLÓK
4 m széles, különböző minőség

30-50% ENGEDMÉNNYEL!

-15%

Ülőpárnák Ft40x40 cm 690

4.290,- 3.290 Ft m
2

Műfű óriási választékban 790 Ft/m -től
2

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Tapolcán a Sebronban 3156
m2-es gyümölcsös, 1 szobás,
konyhás, jó állapotú, 12 éves,
könnyűszerkezetes építésű hét-
végi ház eladó. Ir.ár: 3,5 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosi részén 72
m2-es, 1 egész, 2 fél szobás la-
kás garázzsal eladó. Ir.ár: 8
mFt. T.: 06-20/915-6635
Nemesvitán 101 m2-es lakó-
területű, jó állapotú családi
ház 3091 m2-es telekkel eladó.
Ir.ár: 17,5 mFt. T.: 06-20/915-
6635
Halápi hegyen 38 m2-es la-
kóterületű, 1 szoba, társalgó,
fürdőszoba-wc helyiségekből
álló, vezetékes vízzel, 3 fázisú
árammal rendelkező hétvégi
ház 1080 m2-es telekkel eladó.
Ir.ár: 4,5 mFt. T.: 06-20/915-
6635
Révfülöp-Ecséren balatoni
panorámás, 70 m2-es hasznos
területű, 2 szobás, 18 éves, jó
állapotú hétvégi ház szigetelt
falakkal, 1600 m2-es gyü-
mölcsfás, díszfás telekkel, fúrt
kúttal, 3 fázisú árammal, 2 te-
rasszal eladó. Ir.ár: 15,8 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Kővágóörs külterületi részén
35 m2-es lakóterületű hétvé-
gi ház az erdő közepén 162
m2-es telekterülettel eladó.
Ir.ár: 3,9 mFt. Tel.: 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. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt okl.
erdőmérnök ingatlanközve-
títő_____________________________
Kővirág Ingatlan Iroda. A Káli-
medencében és a Balaton-fel-
vidéken otthon vagyunk! Akár
kínál, akár vesz, forduljon
hozzánk bizalommal. 
www.kovirag.ingatlan.com, 
ingatlan@kovirag.com
Tel.: 06-70/418-7713_____________________________

Épületenergetikai tanúsítás!
Megújuló energiák. Épületkor-
szerűsítés, hőkamerás vizs-
gálatok, napelemes rendszerek
tervezése, kivitelezése. EURA
MÉRNÖKIRODA Kft. 
06-20/4067-310_____________________________

Keresek Badacsony és kör-
zetében házat, nyaralót, me-
zőgazdasági ingatlant, Ta-
polcán lakást külföldi vevő-
körrel! Legolcsóbb közvetí-
tési díjjal. Tel.: 06-30/9477-
270_____________________________
Budapest közelében Erdőker-
tesen mintegy 9000 m2, 2 ut-
cáról határolt, rövidesen lakó-
övezeti, állattartásra, kertmű-
velésre is alkalmas, 6 hrsz-on
lévő, ezért osztható belterület
eladó 25 mFt-ért vagy buda-
pesti 3 szobás panellakásra
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_____________________________

Lesenceistvándi szőlőhegyen
pince és szőlő eladó. Tel.: 06-
30/9478-235

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Tritikálé 5500 Ft/q, zab 5500
Ft/q, kocka szalmabála 450
Ft/db, kocka szénabála 600
Ft/db. Tel.: 06-20/3382-260_____________________________

Életjáradékot fizetnék lakásért,
házért, ingatlanért korrekten.
06-70/522-2398_____________________________

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

Elektromos kerékpárok, új
benzinmotoros kúpos fahasító
gép, körfűrész, akkus flex 24V,
oszlopos fúró benzinmtorosgép
220V, Honda motoros Bomag
lapvibrátor 75-100 kg, Vibro-
max 1300 diesel lapvibrátor
130 kg, asztali körfűrészek
220/380V, hordozható kismé-
retű cserépkályha, Stihl –
Husqvarna- Jonsered  ben-
zinmotoros sövényvágók, Fein
fémvágó fűrész új, térkőrop-
pantó új, akkus rezgőcsiszoló
(Li-Ion) új,  Schul,  Diana, LG,
Slavia légpuskák, Honda agg-
regátor 2-6,5 KW/220V, hor-
dozható kisméretű áramfej-
lesztők, új táskakompresszo-
rok, Makita akkus kocsipor-
szívó, akkus lépcsőjáró mol-
nárkocsi,  asztali körfűrészek,
állványos vizes köszörű átmé-
rő 300 mm 220V, fás-szenes
kályha, kézi csempevágók,
csendes ágdaráló 220V eladó
– és még sok minden más,
amire önnek szüksége lehet,
érdeklődjön! Csere is lehetsé-
ges. Hibás kisgép akkuk javí-
tása! Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Profi fűnyírótraktorok,  ben-
zinmotoros tologatós és önjá-
rós profi fűnyírók, Stihl – Husq-
varna fűkaszák, fémvágó sza-
lagfűrészek, ELU gérvágó-kör-
fűrész átfordítható asztallal,
Vaillant átfolyós vízmelegítős
gázbojler újszerű, Husqvarna
damilos késes fűkasza, aszta-
li álló szalagcsiszoló 70 cm-es
szalaghosszal 220 V, lég-
kompresszorok 4 L-től 200 L-ig
különböző teljesítménnyel ipa-
ri kivitelben is,  benzinmotoros
és elektromos gyepszellőzte-
tők, Hilti-Spit-Makita-Bosch-
Metabo fúró- vésőkalapács
SDS MAX, kétkezes vésőka-
lapács-bontókalapács 220V-
os új, ütvefúró, fúrógép, gipsz-
karton csavarozó, profi akkus
fúrók, felsőmarók, hegesztőt-
rafó 220/380V 190 A, kis- és
nagyflexek, szalag-rezgő-ek-
center csiszolók, asztali kettős
és vizes köszörűk,  benzin- és
dízelmotoros aggregátorok,
dekopírfűrészek, felsőgeren-
dás vizes csempevágók, karos
fémdaraboló 380/220V-os, Hil-
ti-Bosch-Makita-Metabo szer-
számgép dobozok eladó.
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Takarmány árpa, búza, kuko-
rica, valamint széna, szalma és
lucerna bálák eladók! Tel: 06-
30/900-27-11

Természetkedvelők, vadá-
szok, nyugalomra vágyók fi-
gyelem! Eladó nyugodt, csen-
des környezetben egy bekerí-
tett kis liget közvetlen az erdő
alatt gyümölcsfákkal, jól meg-
közelíthető, igazi kis paradi-
csom a város zajától távol a
Balatonhoz közel. Ár alku tár-
gya, megegyezünk. Tel.: 06-
30/330-5298_____________________________

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

Zalahalápi hegyen 1261 m2
jól termő piros szőlő, 652 m2
területen présház, pince, gyü-
mölcsös, villany van, víz a te-
lek végén. Tel.: esti órákban 06-
70/459-1059_____________________________

Keresünk eladó lakásokat,
családi házakat, nyaralókat,
pincéket, építési telkeket,
mezőgazdasági  ingatlanokat
ügyfeleink számára! Tel:
+36-70/376-7820_____________________________

Badacsonytomajon a Kiskör
úton 300 m2-es telken 31 m2-
es romos kis ház eladó 2,5
mFt-ért. Tel.: 06-30/178-2783_____________________________

Budapesti eladó lakások, azon-
nali visszabérléssel és üze-
meltetéssel, garanciával 5+5
évre, teljesen felújítva, komp-
lett, új berendezéssel, apart-
manoknak kialakítva. Bérleti
díj: a vételár 7%-a / év !!! 1. Bp.
VII. Wesselényi u.: 86 m2, 4 db
önálló apartman 2. Bp.VIII. Rá-
kóczi út: 92 m2, 4db önálló
apartman 3. Bp. V.Kígyó u.: 113
m2, 6 db önálló apartman Tel.:
+36 70 376 7820_____________________________

Tapolca északi városrészen
sorház, 4 szobával, garázzsal
eladó. Tel.: 06-20/221-3573_____________________________

Balatonedericsen, nagyon jól
megközelíthető, panorámás
helyen eladó 5.005 m2 kiváló
minőségű, jól termő szőlő te-
rület 3%-os beépíthetőséggel.
(4220 m2 szőlő+785 m2
gyep, 23 db gyümölcsfával.) A
területen víz és villany van!
Ir.ár: 9,4 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Tapolcán az északkeleti vá-
rosrészben eladó 4 szintes
sorház, szintenként 61 m2,
előkert, udvar, parkoló, ipari
áram van. T.: 06-20/283-7231_____________________________

Balatonedericsen, fantaszti-
kus balatoni panorámával el-
adó 1 ha (9.875 m2), kiváló mi-
nőségű, jól termő kordonos
szőlőterület.  Ir.ár: 9,9 M Ft Tel:
+36 70 376 820_____________________________

Nemesgulácson (Köbölkút),
7.200 m2  terület gyönyörű ki-
látással, melyből 6000 m2  jól
termő szőlőterület, 120 m2-es,
2 szobás részben felújításra
szoruló pince-présházzal, teljes
pincefelszereléssel, hordók-
kal, gépekkel, elektromos prés-
sel, traktorral, ipari árammal el-
adó! Ir.ár: 12 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tapolca kertvárosában eladó
egy 133 m2-es, 4,5 szobás
családi ház 750 m2-es telek-
területtel. Ir.ár: 26 mFt. Tel.: 06-
30/647-8424, 06-30/529-2993_____________________________

Szigligeten 3000 m2 műve-
lésből kivont panorámás telken
eladó 330 m2-es 1903-ban
épült, felújításra, átalakításra
szoruló műemlék jellegű épület.
A 100 m2 boltíves pince, vala-
mint a hely ill. az épület adott-
ságai kiváló lehetőséget bizto-
sítanak családi kúria, pincé-
szet, gasztró és vendéglátó tu-
rizmus kialakítására egyaránt.
Közvetlen mellette kiváló termő
szőlő 0,5 ha-3,0 ha eladó külön
helyrajzi számon. Ár: 59,5 M Ft.
T.: +36 70 376 7820_____________________________

Uzsán felújított, 2 szobás csa-
ládi ház saroktelken eladó.
Melléképület, garázs, nagy te-
lek tartozik hozzá. Tel.: 06-
30/905-5604

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

Káli-medencében Balatonhe-
nyén zártkerti kert + gyep
2156 m2 eladó. Ajánlatokat a
06-70/624-2944-es számon
várom. 

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

Eladó Tapolcán, Dobó lakóte-
lep, Viszló utcában teljesen
felújított, 48 m2-es, I. emele-
ti, átépített fürdőszobás, 1,5
szobás lakás. A lakásban min-
den új: nyílászárók, beltéri aj-
tók, konnektorok, villany-, víz-
vezetékek, villanyóra, minden
burkolat. Ir.ár: 10,8 mFt. Tel.:
06-70/596-5168_____________________________

Eladó Tapolcán, Egry utcá-
ban, 46 m2-es kis rezsijű lakás,
azonnal költözhetően. Tel.: 06-
30/310-4004_____________________________

Eladó egy 57 m2-es felújí-
tott, 2,5 szobás lakás a Dobó
lakótelepen. Ir.ár: 10,5 mFt.
Tel.: 06-20/462-6580_____________________________

Tapolcán városközpontban III.
emeleti 1+2 félszobás, erké-
lyes, felújított lakás eladó.
Ir.ár: 11,9 mFt. Tel.: 06-
70/4545-176

Tapolcán a Halápi úti garázs-
soron őrzött telephelyek köz-
vetlen közelében vizsgabázis-
tól 20 m-re, jó helyen, felújítás
alatt álló, 43-as számú garázs
eladó. Ár: 2.550.000 Ft. Tel.:
06-30/841-4368_____________________________

Halápi úti garázssoron 18 m2-
es villanyórás tetőteres ga-
rázs eladó. Tel.: 06-20/299-
1039

Kiadó lakást, kis családi házat
keresek hosszútávra bútoro-
zatlanul Tapolcán és vonzás-
körzetében. Minden megol-
dás érdekel. Fizetőképes há-
zaspár. Tel.: 06-70/524-8513_____________________________

Szoba kiadó konyha és fürdő-
szoba használattal fiatal, dol-
gozó lány vagy fiú részére.
Tel.: 06-30/545-6440

Badacsony központjában a
Dísztéren 60 m2 területű üz-
lethelyiség kiadó a 2019-es év-
től. Tel.: 06-20/344-9797_____________________________

150 m2-es épülettel telephely
Tapolca környékén kiadó hosz-
szútávra. Érd.: délután 06-
30/466-7226

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

Rovar-rágcsálóirtás, nádtető
lángmentesítése, favédelem.
Tel.: 06-30/2270-717_____________________________

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

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

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

KIADÓ

GARÁZS
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ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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_____________________________

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

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

_____________________________

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

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, aszta-
losmunkák 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 vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása. T.:
06-70/600-7729_____________________________

Gyalulást, méretre vágást,
párkányok, lépcsõlapok, sze-
gélylécek gyártását vállaljuk.
VEMI-2003 Kft. Tapolca, Gyu-
lakeszi u. ASZTALOS FATELEP
Tel.: 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/927-6060,
www.asztalosfatelep.hu_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP. Duguláselhárítás, ka-
merás állapotfelmérés,
csatornaépítés, javítás és
csõtörések mûszeres be-
mérése. Vezetékek nyomvo-
nalazása. 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_____________________________

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

Kertész! Egész éves kert-
fenntartást, metszést, nö-
vényvédelmet, növényültetést,
fűnyírást, gyepesítést térkö-
vezést 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. Teljes
karosszériák, motorkerékpár
vázak, felnik egyéb fém-, fa tár-
gyak tisztítása. Lábazatok, kőf-
alak, sírkövek tisztítása a hely-
színen. Felnik egyéb fém tár-
gyak 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 szerint
takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

_____________________________

Fűnyírást, kaszálást vállalunk,
valamint bozótirtást, gyomir-
tást, elhanyagolt területek
rendbetételét, favágást (kony-
hakészre). Karbantartást egész
évben panzióknál, nyaralók-
nál. 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 javí-
tása, 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 azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. E-mail:
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

Fűnyírást, fűkaszálást vállalok.
Tel.: 06-70/613-1125

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

Duguláselhárítás kamerás
rendszerrel. Kiszállási díj nélkül,
garanciával! A hirdetés fel-
mutatójának 10% kedvezmény
a végösszegből. Tel.: 06-
20/9844-667

_____________________________

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, 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 Ta-
polca, 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, készí-
tése. Autóülések, motorülés ja-
vítása, áthúzása szövet, bőr,
műbőr választék. Kisgyörgy
János kárpitos 8300 Tapolca,
Kinizsi Laktanya T.: 06-20/465-
8854_____________________________
Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező
áron Tapolcán és környékén.
Tel.: 06-30/956-7005_____________________________

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

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

Épületenergetikai tanúsítvány
készítés rövid határidővel Sü-
meg, Ajka, Devecser, Tapolca,
Keszthely és e települések kör-
nyékén. Tel.: Tégi József 06-
30/347-0062_____________________________

Nagyobb területek fűkaszálá-
sát vállaljuk. T.: 06-30/613-
6743_____________________________
Redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, cseréje. Tel.: 06-
20/366-8659_____________________________

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

Villanyszerelés. Lakóépüle-
tek, nyaralók és egyéb ingat-
lanok, hálózat felújítás, vezeték
és szerelvények cseréje, új
hálózat kiépítése. Tel.: 06-
20/425-4468_____________________________

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

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

JÁRMÛ sYx

Suzuki Grand Vitara 1586 m3,
benzines, 78 kW-os, 4x4,
2007-es évjáratú városi te-
lepjáró eladó. Műszaki vizsga:
2020.03.20. Ir.ár: 1,75 mFt.
Tel.: 06-30/860-9870_____________________________

Citroën Jumpy 9 fős, 2010-es
évjáratú, 2019-ig műszakival,
2000 cm3 diesel, 135.000 km-
rel, garázsban tartott, nem-
dohányzó személytől eladó.
Ár: 2.690.000 Ft. Ábrahám-
hegy. Autócsere érdekel! Tel.:
06-70/237-5466, 19 órától_____________________________

1996-os évjáratú Renault 19
személygépkocsi, 2019 no-
vemberig műszakizva, megkí-
mélt állapotban eladó. Ir.ár:
200.000 Ft. Tel.: 06-30/712-
1166_____________________________
Eladó Ford Mondeo Combi,
1.8-as benzines, 2001-es, mű-
szaki érvényes 2019 augusz-
tusig, garázsban tartott, korá-
nak megfelelő állapotban. Tel.:
06-30/719-8494

Festményt, porcelánt, régi
szőnyeget, egyéb régiségeket
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 FATELEP
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 akciósan
a készlet erejéig! Évelő és vízi
növények. Nyitva: jó időben
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_____________________________

Rendkezelő gardános 2 dobos
Deutz Fahr fűkasza 185-ös,
műtrágyaszóró 1 tárcsás, hul-
lámpala 90x160-as, western
nyereg, túranyereg és lószer-
szám 1 pár hajtószárral eladó.
Tel.: 06-30/227-7549_____________________________

Lambéria, hajópadló, OSB la-
pok, rétegelt lemezek, gyalult
deszkák, szegélylécek, stáf-
lik, kerítésdeszkák, műszárí-
tott fűrészáruk folyamatosan
kaphatók. VEMI-2003 Kft. Ta-
polca, Gyulakeszi u. ASZTALOS
FATELEP T.: 06-20/437-2423,
06-20/277-1256, 06-20/927-
6060, www.asztalosfatelep.hu_____________________________

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 öröklődési
szerződést kötne használati
igény nélkül lakásra, nyaraló-
ra esetleg más ingatlanra,
unokája javára orvos-ügyvéd
házaspár. Tel.: 06-30/9412-
120_____________________________
Vásárolnék hagyatékból fa
teknőt, fa melencét, porcelá-
nokat, faliórát, luszter lám-
pát, kitüntetéseket, régi gye-
rek bádog játékokat, egyéb
régi tárgyakat. Tel.: 06-30/769-
2447

VEGYES oöl

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

Horgászcsónak és elektro-
mos motorral rendelkező 
vitorlás bérelhető Balaton-
edericsen. Tel.: 06-20/392-
4286_____________________________
Pianino accord páncéltőkés
zongora eladó. Ár alku tárgya.
Tel.: 06-87/322-518_____________________________

3,5 tonnás billenős pótkocsi
műszakival, PRVNKI-be szántó
eke, szőlőszállító csillék, 350 l-
es ventillátoros permetező,
csilleszállító utánfutó, szőlő
sorművelő, Zetor sebesség-
váltó, hidraulikával, olajtartály
csappal, fém nyúlketrec, ku-
koricamorzsoló, régi szőlőpré-
sek, borfejtő, 6250 m2 erdő el-
adó. Tel.: 06-20/4549-145, 06-
87/468-497 este_____________________________

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

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_____________________________

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

Eladó 4 db 185/60x15-ös téli
gumi felnire szerelve 90%-os
állapotban. Felni 4x110-es
Opel Meriva A-hoz. Ár egyben
44.000 Ft. Tel.: 06-20/286-
4076_____________________________
Nagyteljesítményű német,
benzines SOLO önjáró fűnyí-
rógép, Honda Profi 5,5 motor-
ral, állítható kerekű, Dyrass
álló ventilátor és Theam asztali
ventilátor eladó. Tel.: 06-
20/9762-880_____________________________

Elegáns lótakaró, kék színű, pi-
ros szegéllyel, piros szerel-
vénnyel eladó. Tel.: 06-30/376-
6690_____________________________
MTD Trox 55/6 kapálógép el-
adó tartozékaival együtt (járó-
kerék, kultivátor, eke). Tel.:
06-30/273-0090_____________________________

Bontott tetőcserép kb. 800 db
kúpcseréppel valamint bon-
tott ajtók, ablakok eladók. Tel.:
06-20/487-9334_____________________________

Friss házi tojás folyamatosan
kapható Lesencetomajon. 
Tapolcán 30 darabtól ház-
hozszállítva is. 06 70 984
1093

Tűzifa, száraz, első osztályú
cser, tölgy, akác konyhaké-
szen eladó. Szállítás ingye-
nes. 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

Ottonel muskotály szőlő idei
termése (várhatóan 25-35 má-
zsa) eladó lesz. Ár megegyezés
szerint. Ugyanez a szőlő a ké-
sőbbiekben mindibe művelés-
re ingyenesen kiadó. A terület
Szigliget, Vároldal 700 nöl
nagyságú, lengőkaros műve-
lésű, 800 tőkét tartalmaz. Tel.:
06-20/3358-243_____________________________

Kisebb terménydaráló 220 V-
os jó állapotban eladó valamint
egy kisebb szőlődaráló és 80
l-es szőlőprés. Tel.: 06-
30/8398-182_____________________________

Badacsonylábdiban kb. 4 q
kékszőlő eladó 50% zweigelt,
50% burgundi, kékfrankos, me-
dina. Tel.: 06-70/292-3929_____________________________

Szent György-hegyi fehér bor-
szőlő eladó. Tel.: 06-70/410-
9371_____________________________
Lesencefalun korai borszőlő
eladó 8-10 mázsa. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
70/299-6719_____________________________

Lesencefalu Hosszúberken
25q vegyes fehérszőlő eladó.
Nagyobb részt olaszrizling. Faj-
tánkénti szüret is lehetséges!
Szüret időpont és ár meg-
egyezés szerint. Uitt: 170x110-
es hullámpala, használt eladó.
Tel.: 06-20/294-9971_____________________________

Eladó 1 db pillangó profilú gu-
mihengeres kiváló teljesítmé-
nyű zúzó-bogyózó, 3 fázisú
motorral, 2 db 2 m x 1 m fém-
kád, 1 db vonószemes 2 ton-
nás utánfutó, 1 db Mitsubishi
L200-as platótető. Tel.: 06-
30/339-8588_____________________________

Szent György-hegyen bor el-
adó. Tel.: 06-20/354-3760_____________________________

Hegymagas déli területeiről
olaszrizling és hárslevelű bor-
szőlő őstermelőtől eladó, 170-
180 Ft/kg (100 q és 40 q) Uitt:
Ottonel Muskotály 160 Ft/kg
Tel.: 06-30/839-8050_____________________________

Minőségi szürkebarát bor el-
adó. Tel.: 06-30/9295-438_____________________________

Olaszrizling kis és nagytétel-
ben kiváló minőségű bor illet-
ve szeptemberi szürettel sző-
lő eladó. Tel.: 06-30/9255-886_____________________________

Fehérbor, vörösbor eladó. Tel.:
06-30/921-9870_____________________________

Szent György-hegy Mogyo-
róshegyi dűlőből 60 q szürke-
barát szőlő eladó. Szüret vár-
ható időpontja augusztus 20.
és 28. között. Tel.: 06-70/503-
3510

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Szigligetre, Taliándö-
rögdre, Lesencetomajra, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300
Tapolca, Batsányi u. 1. Tel.:
06-87/414-644, 06-20/980-
8059_____________________________
Kőművest és segédmunkást
azonnali kezdéssel felveszek
éves állásra, kiemelt bérezés-
sel. Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Ho-
tel Balaton**** keres éves
állásra, kiemelt bérezéssel
éjszakás recepciós munka-
körbe kollégát. Jelentkezés: 
sales@hotelzenit.hu

ÁLLÁS -,

SZŐLÉSZET

TŰZIFA )

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._____________________________

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

Bedolgozás! Varrni tudó be-
dolgozót keresünk, gépet
adunk. Tel.: Sukk 06-70/2449-
675_____________________________
Festésben, szigetelésben jár-
tas kollégát keresünk. Beje-
lentett 8 órás munkahely, heti
fizetés. Tel.: 06-30/3788-163_____________________________

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

Badacsonyba a Retro Büfébe
keresünk pultos-pohárlesze-
dőt magas kereseti lehető-
séggel. Diákok jelentkezését is
várjuk. T.: 06-30/357-7788_____________________________

Badacsonyi büfébe keresünk
lángossütő – konyhai kisegítő,
placcos – pohárleszedő alkal-
mazottat kiemelten magas ke-
reseti lehetőséggel, szezonális
munkára. Kezdés azonnal.
Nincs éjszakázás. Korrekt fel-
tételek. 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, józan
életvitel. Amit kínálunk: hosz-
szútávú stabil munkahely, ver-
senyképes jövedelem, mun-
karuha. Jelentkezés:  H-P: 7-
17-ig Tel:  +36/30/249-4699,
06-87/ 466-175_____________________________

Kőművest vagy kőműves
munkához is értő segédmun-
kást kiemelt bérezéssel azon-
nali kezdéssel alkalmaznék Ta-
polca vonzáskörzetéből. 2-3
fős brigád jelentkezését is szí-
vesen fogadnám. 
Tel.: 06-30/529-9216, 
sandor.jeno@freemail.hu_____________________________

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 ke-
resek, bér: napi 10.000 Ft.
Tel.: 06-20/416-6948

Tapolcai sörözőbe pultos mun-
katársat felveszünk, szeptem-
beri kezdéssel. T.: 06-30/993-
3953_____________________________
Fél hektáros gyümölcsösbe
kézi kaszást keresek, Monos-
torapáti szőlőhegyen. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
20/223-2339_____________________________

Egy, illetve kétműszakos mun-
kalehetőség ajkai gyártócégnél
operátor és végellenőr mun-
kakörben! Útiköltség térítés
biztosított! Érdeklődés, jelent-
kezés: Tel.: 06-70/610-0064
Email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Tapolcai Termelő üzem mun-
kájára igényes takarítónőt ke-
res. Jelentkezni lehet, hétfőtől
péntekig, a 06 20/347-4687-es
számon 8-16 óráig!_____________________________

Három műszakos munka-
rendbe, betanított, illetve szak-
képzettséget igénylő munka-
körökbe keresünk munkatár-
sakat ajkai gyártócéghez. Cé-
ges buszjárat és munkabér
előleg biztosított! Érdeklődni,
jelentkezni lehet: Tel.: 06-
70/610-0064 Email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Pannon Sütő Kft. Tapolcai Üze-
me művezetőt keres, kiemelt
bérezéssel, kiszámítható idő-
beosztással! Önéletrajzokat a
hegedus.adrienn@pannons-
uto.hu @mail címre várjuk! _____________________________

Szeretnél tiszta, rendezett
gyári munkakörnyezetben dol-
gozni Ajkán? Ha a válaszod
igen, jelentkezz hozzánk ösz-
szeszerelő, gépkezelő, folya-
matközi ellenőr munkakörbe
három műszakos vagy folya-
matos munkarendbe! Ver-
senyképes jövedelem, kiemelt
műszakpótlékok, munkabér
előleg, céges buszjárat-önálló
bejárás esetén útiköltség tá-
mogatás! Jelentkezés, bővebb
információ: Tel.: 06-70/610-
0064 Email: 
irodavp@opuswork.eu_____________________________

Nyirád székhelyű vállalkozás
villanyszerelőt, szivattyú laka-
tost keres. Tel.: 06-30/383-
1059_____________________________
Tapolcai sörözőbe éves állás-
ra pultost keresünk. Időpont
egyeztetés miatt hívja az aláb-
bi telefonszámot: 06-70/779-
1014_____________________________
Tapolcai melegkonyhás ven-
déglátóhelyre keresünk szak-
képzett szakácsot akár azon-
nali, akár szeptemberi kez-
déssel, éves állásra. Időpont
egyeztetés miatt hívja az aláb-
bi telefonszámot: 06-70/779-
1014_____________________________
Tehergépkocsi-vezetőt, ra-
kodógép-kezelőt éves állásra
felveszünk. Tel.: 06-20/316-
8106

Tapolcai vendéglátóhelyre
éves állásra futárokat kere-
sünk. Időpont egyeztetés mi-
att hívja az alábbi telefonszá-
mot: 06-70/779-1014_____________________________

Recepcióst és konyhai kise-
gítőt éves állásra felveszünk.
Tel.: 06-30/453-6582_____________________________

Kőművest és segédmunkást
felvennék magyarországi és
ausztriai munkahelyekre éves
állásra. Tel.: 06-30/9434-997_____________________________

Szigligeti melegkonyhás ét-
terem keres kreatív séfet, sza-
kácsot, főzőasszonyt (délelőt-
ti műszakra), grill szakácsot,
konyhai kisegítőket, takarítónőt
és pultost. Egyetemisták je-
lentkezését is várjuk. Uitt:
büfé, étteremmel szemben
üzemeltetésre kiadó. Tel.: 06-
30/9945-040_____________________________

Badacsonyi borászat gyakor-
lattal rendelkező szőlész-bo-
rász és szőlőmunkában jártas
kollégát keres, éves bejelentett
állásra. Jelentkezéseket a 06-
30/868-1362-es telefonszám-
ra várjuk._____________________________

Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet Tapolca,
Nagyköz u. 1-3. takarítói állást
hirdet 8 órában, osztott mun-
karendben. Jelentkezés au-
gusztus 16-ig. _____________________________

Tapolca környékére mező-
gazdasági munkára (elsősor-
ban traktoros) dolgozót kere-
sünk. Jogosítvány szükséges,
gépészeti végzettség előny.
Tel.: 06-30/292-6828_____________________________

A vonyarcvashegyi Zenit Ho-
tel Balaton**** keres  ad-
minisztrátor és áruforgalmi
asszisztens kollégát. Mun-
kavégzés hétfőtől péntekig
8:00-16:30 között. Jelentke-
zés önéletrajzzal: 
sales@hotelzenit.hu_____________________________

Tapolcán Tópart Bisztróba ke-
resünk konyhai kisegítő kollé-
gákat. Elsősorban tapolcaiak
jelentkezését várjuk! Tel.: 06-
70/342-5742_____________________________

Kiemelt fizetés! Reggeliztetőt
keresünk azonnali kezdéssel
szeptember 15-ig tartó mun-
kára vonyarcvashegyi panzió-
ba. Tel: 06-30/960-9489_____________________________

Tapolcai informatikai üzle-
tünkbe kereskedő munkatársat,
szervizünkbe gyakorlattal ren-
delkező műszerészt, techni-
kust vagy mérnököt keresünk.
Fényképes önéletrajzát és mo-
tivációs levelét az allas@ 
balatone.hu e-mail címre vár-
juk. _____________________________
Mezőgazdasági munkára zöld
munka szüretre munkaerőt,
brigádokat keresünk augusztus
20-tól-október 31-ig. Érdek-
lődni: 06-20/472-5402 Email:
monick824@gmail.com

Rutinos brigád szüreti és sző-
lő munkát vállal 5-25 főig. Ki-
zárólag előzetes egyeztetés
alapján. Érd.: 06-20/256-7995_____________________________

Bicsérdi Áruházakba, keres-
kedelemben jártas munkavál-
lalókat keresünk Tapolcán! Tel:
06-30/93-94-200

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyamok indulnak folya-
matosan. „B” kategória akár
25.000 Ft állami támogatással.
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 %)_____________________________

Kártyavetés tanulása. Ha
szeretne betekintést nyerni a
kártyavetés tudományába
most lehetősége van erre.
Tel.: 06-70/205-8259, Ne-
mesgulács_____________________________

Természetgyógyász tanfo-
lyam indul Veszprémben szep-
tember 23-án, Egészségügy
tanfolyam szeptember 22-én.
Kineziológia 1-es tanfolyam
október 27-én. Családállítás
október 14.  Reflexológia tan-
folyam (talpmasszázs) indul
novemberben, dr. Csikai Er-
zsébet tankönyvíró és vizsga-
bizottsági tag részvételével.
Továbbá: Akupresszúra, Bach-
virág terápia, Szimbólumterá-
pia, Bioenergetika, Metamorf
masszázs, Tibeti hangtál, Gyer-
mekkineziológia oktatói tanfo-
lyam, stb. Várom előzetes ér-
deklődésüket és jelentkezésü-
ket! Érd.: 20/944-0984, 
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus
szakorvos dr. Palikóné dr. 
Pétervári Márta. Bőrbetegsé-
gek, hajgyógyászat, visszér,
orvosi kozmetológiai beavat-
kozások, hasi ultrahangok vizs-
gálata. Keszthely, Deák F. u. 43.
06-83/311-382, 06-30/375-
2734

55 éves korú hölgy ismeret-
ségét keresem Tapolca és
környékéről. Tel.: 06-30/295-
0323
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ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

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

Keresek eladó

családi házat vagy nyaralót

Révfülöptől Vonyarcig!

Keresek eladó lakást Tapolcán!

Tel.: 06-30/528-1058

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!
Folyamatosan bővülő eredeti olasz,

illetve amerikai recept alapján készült
ételválasztékkal várjuk kedves

vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

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

Áraink bruttó fogyasztói árak és az ÁFA-t tartalmazzák!

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

Kiskedvencek Boltja!

Nyitva: H-P: 8-12, 13-17 • Szo.: 8-12
ÚJ NYITVATARTÁS!ÚJ NYITVATARTÁS!

Tapolca, Nagyköz u. 7. (APEH udvar)

• aquarisztika
• kutya-macska

eledelek
• felszerelések
• kisállatok
• halak

Tel.: 06-30/3777-079

Fő utcaFő utca

ZeneiskolaZeneiskola

PostaPosta

APEH udvarAPEH udvar ××

Fagyasztott
állateledel is

kapható!

Fagyasztott
állateledel is

kapható!

(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

Tapolca, Berzsenyi u. 13. (Spar alatti utca)

Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo: 8-13 Tel.: 06 (30) 306 2499;

Ingyenes parkolási lehetőség!
/zsebibabatapolca

Az akció a készlet erejéig érvényes. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

27-33

34-44

11.990,-

16.990,-

Converse cipő

akció!
most csak

most csak

Hivatalos

forgalmazó!
Hivatalos

forgalmazó!3.990 Ft-tól
Minőségi magyar I. osztályú termékek.

Matróz blúz

2000 Ft-os
VÁSÁRLÁSI

UTALVÁNY

Beváltható
minden

iskolatáska
vásárlásakor!

Érvényes:
2018. 08. 01-től
2018. 08. 31-ig.

�

�

�
�

�
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TÉPŐZÁRAS és fűzős
TORNACIPŐK

(új, MAGYAR, minőségi I. osztályú termék)
/NEM BÜDÖS/

(ez nem törik).
Méret: 25-től 43-ig

kaphatóak üzletünkben.
Masszív felépítésű, gumitalpas

Utalványokat
elfogadunk!

- Iskolatáska - Tornanadrágok (piros, kék, fekete)
- Tornadressz - Fehér póló - Alkalmi ruhák
- Tornazsákok ovizsákok

(mancs, munkagép, lovas, minnies, mickey)
- Ágyneműgarnitúra huzat Minőségi magyar I. osztályú termékek!

Nike, Adidas
sportcipők nagy

választékban kaphatók
17-től 43-as méretig.

Iskolába - óvodábaZsebibabaZsebibaba
Baba-Mama Bolt és BizományiBaba-Mama Bolt és Bizományi

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok

• önyvek

• orítékok

• ekoráció

• eghívók

• épeslapok

• dvözlő lapok

• egyzettömbök

• évjegykártyák

• rospektusok

• zórólapok

• lakátok

• éges levélpapírok

• ímkék

(öntapadós

kivitelben is)

• gyéb nyomdai

termékek gyártása.

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! augusztus 13 - augusztus 18-ig

Joghurtos croissantJoghurtos croissant

Ínyenc paniniÍnyenc panini

250 Ft
833 Ft/l

250 Ft
833 Ft/l149 Ft/db149 Ft/db

Házi sajtos pogácsa
Vajjal készítjük!

Házi sajtos pogácsa
Vajjal készítjük!

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

280 Ft/db280 Ft/db

MignonMignon

169 Ft/db

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

Augusztus 16-án
Édes csütörtök!

Lime-os citromos
probiotikus
ivójoghurt

300 ml

Lime-os citromos
probiotikus
ivójoghurt

300 ml

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

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

Klára
masszázs

Klára
masszázs

Okleveles masszőr

Feltöltő, energizáló,
frissítő masszázsok

Minden új
vendégemnek

ajándék negyedórás
arc- vagy

talpmasszázs!

Tapolca, Tavasz u. 16.

Rugalmas nyitvatartás!

+36-30/577-4191

!ÚJ!

Sertéscomb

Sertés csont nélküli karaj

Sertés apróhús

Sertés császárvég

Pápai gépsonka

Pápai juhbeles virsli

Pápai kolozsvári szalonna

Pápai sütőkolbász

Pápai nyelves disznósajt

Pápai krinolin

Tapolca,

HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT

2018.08.10 - 09.06-ig
990 Ft/kg

1.250 Ft/kg

665 Ft/kg

650 Ft/kg

1.990 Ft/kg

1.590 Ft/kg

1.690 Ft/kg

1.295 Ft/kg

1.290 Ft/kg

1.090 Ft/kg

Kft.

Kereskedelmi végzettséggel élelmiszer-eladó

munkatársat /hölgyet/ éves állásra felveszünk!

Érd.: 06-30/415-3980

A Hunguest Hotel Pelion

FELSZOLGÁLÓ,
SZAKÁCS,
KONYHAI
KISEGÍTŐ,

SZOBALÁNY

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

Alkalmi munkavállalóként,
részmunkaidőben is.

Badacsonytomaji
üzletünkbe éves
foglalkoztatásra

keresünk.

eladót vagy
betanított eladót

Jelentkezni lehet

a 06-30/444-8397

telefonon.

Transzportbeton
gyártás, szállítás,

betonpumpa,
gépi földmunka

Tapolca, Halápi u. 33.

Tehergépkocsi-vezetőt
felveszünk!

06-30/2161-910

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

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

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

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

BÚTOR

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

Tapolca, Halápi út (Garázssor)

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

Egyedi bútorgyártás- ingyenes felmérésEgyedi bútorgyártás- ingyenes felmérés

Látogasson el hozzánk, megéri!

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

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

Facebook
VIDA BÚTOR

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

Üzletünkben megújult árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat!

Raktáron vagy
megrendelhetők!

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: monick824@gmail.com

SZÜRETRE

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

A Hunguest Hotel Pelion

LONDINER

felvételt hirdet az alábbi
munkakörök  betöltésére:

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

Érdeklődni:
Meilinger Alíz

Tel.: 06-87/513-100 e-mail:
frontofficemanager@hotelpelion.

hunguesthotels.hu

8300 Tapolca, Pacsirta u. 11.
Mobil: 06-30/501-6792

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT

- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

karbantartása, javítása, szervizelése.

- ARISTON
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