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

Tanulni sohasem késő!

ÚJRA ESTI TAGOZATOS GIMNÁZIUM 
SÜMEGEN

ÉRETTSÉGI 2-3 ÉV ALATT
Felnőtteknek korábbi tanulmányaik beszámításával.

A beiratkozás helye:
BALASSI GIMNÁZIUM SÜMEGI TAGINTÉZMÉNYE 

(Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg, Mártírok u. 1-3.)
További információk:

Tobakné Bella Mária 06-30/699-4691 és 06-30/488-9965

Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

terápiás munkatárs,
autóbuszvezető

munkakörökre. 

Részletek:
www.dakaotthon.hu 

06-87/553-210

Fábitherm Kft. keres az alábbi szakterületekre önállóan dolgozni tudó,
munkájára igényes munkavállalókat:

• csőhálózat szerelő szak- ill. betanított munkás,
• villanyszerelő szakmunkás, karbantartási feladatokra, klímaszerelésben 
    jártasság előny, de nem feltétel, min. „B” kat. jogosítvány és vezetési
    gyakorlat szükséges.
• kőműves vagy burkoló szakmunkás, karbantartási feladatokra,
    „B” kat. jogosítvány és vezetési gyakorlat szükséges.

Munkavégzés helye változó. Azonnali kezdéssel, éves foglalkoztatásra. 
Bérezés megegyezés szerint, próbaidő lejártát követően kiemelt kereseti
lehetőség!

Tel.: +36-30/217-3491 vagy e-mail: info@fabitherm.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

00 00
Nyitva minden nap 5 -18

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
augusztus 20. 00 00

(hétfő) 6 -18

Kenyérgyári Kisbolt
Tapolca, Sümegi út 32.

Tejtermékek, pékáru, hentesáru, újság,
alapvető élelmiszerek, gyorsfagyasztott termékek,

vegyi áru, üdítők, gluténmentes termékek. 

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
1 műszakos munkarendbe

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

2 műszakos munkarendbe
Betanított munkásokat

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat (ülő munka, magas kereset)

3 vagy folyamatos műszakrendbe
Betanított munkásokat

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

Raktárosokat, Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

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, CAFETERIA, 13. HAVI JUTTATÁS, 
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

Kezdő alapbérek 177.000-192.500 Ft/hó-tól

A következő tájékoztató, regisztráció 
és tesztírás időpontja és helyszíne:
Tamási Áron Művelődési Központ

Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.
2018. augusztus 23. (csütörtök) 14 óra.

Lakástextil Vásár!
Ágynemű garnitúrák
(100%pamut, PA-PE, 

hernyóselyem, felnőtt-gyerek)

Lepedők, párnák, terítők, 
konyharuhák és sok egyéb

lakástextil.

Egyedi méretek rendelése
lehetséges rövid határidővel

varrodánkban.

Tel.: 06 -87/321-454, 06-30/9562-108
8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.

(déli elkerülő)
Munkanapokon 8-16-ig.

Plast-Text 2002 Kft.

Írásos jelentkezés szükséges, képzettséget igazoló 
dokumentumok csatolásával, a következő e-mail címre:

szechenyiszki@keri-tapolca.sulinet.hu
Cím: 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.

Telefon: 06-87/412-736, 06-70/337-28-91
Jelentkezési határidő: szeptember 1.

Szakács szakoktató 
– minimum középfokú és 
mestervizsga végzettséggel.

Továbbá heti 40 órás munkarendben szakácsot keres,
szakmai végzettséggel és minimum 5 éves szakmai 
gyakorlattal.

A SZÉCHENYI ISTVÁN BAPTISTA KÖZÉPISKOLA 
AZ ALÁBBI ÁLLÁSRA HIRDET FELVÉTELT

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! augusztus 21 - augusztus 25-ig

Túrós táskaTúrós táska

Klub szendvicsKlub szendvics

109 Ft
495 Ft/kg

109 Ft
495 Ft/kg139 Ft/db139 Ft/db

Hot dog falatkaHot dog falatka

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

350 Ft/db350 Ft/db

Rakott mézesRakott mézes

199 Ft/db

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

Augusztus 23-án
Édes csütörtök!

Kaukázusi
kefir

220 gr

Kaukázusi
kefir

220 gr

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!

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1. 

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

• Újságok
• Könyvek
• Borítékok
• Dekoráció
• Meghívók
• Képeslapok
• Üdvözlő lapok
• Jegyzettömbök
• Névjegykártyák
• Prospektusok
• Szórólapok
• Plakátok
• Céges levélpapírok
• Címkék
   (öntapadós
    kivitelben is)
• Egyéb nyomdai 
    termékek gyártása.

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ 100x210
bejárati

ajtó
86.000 Ft

-tól.

100x210
bejárati

ajtó
86.000 Ft

-tól.

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

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

• Régi redőnyök javítása.

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

• műanyag
   ablak,
   ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059

XXIV. évf./31.   2018. augusztus 18.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával 
foglalkozó cég felvételt hirdet 2 műszakos munkarendbe 

szeptemberi kezdéssel az alábbi munkakörökbe:

• ÖSSZESZERELŐ 
(asztalos, lakatos végzettséggel)

   Elvárás: szakmunkás bizonyítvány

• SEGÉDMUNKÁS
   (szakértelmet nem igénylő munka, akár hölgyek jelentkezését

   is várjuk, gumitömítés behúzáshoz, csomagoláshoz!)

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK 
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK 
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

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

• Egy fog hiányától a teljes fogatlanság pótlásáig.
• Prémium implantátum rendszerek 20 év tapasztalattal.

Ambuláns SZÁJSEBÉSZETI műtétek.

KURKODENT
Fogászati

IMPLANTÁTUMOK beültetése.

06-30/323-7469

A 
Magyarország Kormányának  f elkérésére

a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
tiszteleg az Államalapítás évfordulója alkalmából .

Komáromi Kisleány tortával

2018. Augusztus 18-tól
ebben az üzletben

is kapható
Magyarország Tortája.

2018. Augusztus 18-tól
ebben az üzletben

is kapható
Magyarország Tortája.

www.dolcecukraszda.hu

Augusztus 20-án is NYITVA!

BADACSONYtomaj, Kert utca 17.
Hétfőtől szombatig:

6.00-12.00, 12.30-18.00
Vasárnap:

8.00-12.00

Augusztus 20-án

8.00-12.00

(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

Augusztus 20-án 10.30-14.00, 14.30-21.30

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK 
LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ

IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt 

Üzleteiben nem  tartózkodhatnak.

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 14.00 - 22.00
05.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

Augusztus 20-án

14.00-22.00

Tapolca, Gyulakeszi út
(Zöldpont autósbolt mellett)

Hétfőtől szombatig:

07.00 - 20.30

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK 
LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ

IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt 

Üzleteiben nem  tartózkodhatnak.

Vasárnap: 08.00 - 18.00

Augusztus 20-án

08.00-14.00

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON

HALLÓKÉSZÜLÉKEKHALLÓKÉSZÜLÉKEK
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATINGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ETUNE hallókészülék vásárlása esetén:

EGYET FIZET
KETTŐT KAP!

Tapolca, Petőfi u. 18. (buszpályaudvarral szembeni utca) H-ear Kft.

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az akció visszavonásig érvényes! 
További részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Hallásvizsgálatra bejelentkezés 

telefonon: 06-30/7831-283
H-P: 9–16

Tel.: 
06-30-929-6970

Tel.: 
06-30-929-6972

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

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

KÜLTÉRI MŰANYAG ÖNTAPADÓ

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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MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése, 
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Domokos Gábor Dániel
ötvös mester

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

Ékszer 

készítés-javítás.Acél ékszerek-karikagyűrűk 
széles választékban!

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Készletről azonnal elvihetők!

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
SZÜRETRE munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: monick824@gmail.com

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

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

Bélyegző
készítés
Bélyegző
készítés

Akár 1 órán
belül is.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1. 

knyomda@kolcseynyomda.hu

Akár 1 napon belül is.Akár 1 napon belül is.

NévjegykártyákNévjegykártyák

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 már PIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

AUGUSZTUS 20-ÁN
IS NYITVA!

AUGUSZTUS 20-ÁN
IS NYITVA!



WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Tapolcán 1 egész és 1 félszobás,
saját gázkazános, kitűnő állapotú
földszinti lakás eladó. Ir.ár: 10,9
mFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1 és félszobás, 48
m2-es lakóterületű, gázfűtéses
lakás eladó. Ir.ár: 8,4 mFt. T.:
06-20/915-6635
Tapolcán 60 m2-es lakóterü-
letű 1+2 félszobás, kitűnő ál-
lapotú családi ház eladó kis te-
lekterülettel. Ir.ár: 14 mFt. T.:
06-20/915-6635
Balatonederics központjában,
csendes helyen nappali + 2
szobás, jó állapotú családi ház,
3 fázisú árammal, garázzsal el-
adó. Ir.ár: 15,9 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Halápi hegyen 38 m2-es lakó-
területű, 1 szoba, társalgó, für-
dőszoba-wc helyiségekből álló,
vezetékes vízzel, 3 fázisú áram-
mal 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
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi
Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitva tartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-
os közvetítési jutalékkel fog-
lalkozom 22 éves gyakorlat-
tal ingatlanok közvetítésé-
vel. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

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 közvetítési
díjjal. Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

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

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

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_____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Eladó 1 db kerekes grillsütő, 1
db 40x45 fa mérleg, 1 db 20 m
dobra teherhosszabbító, 1 db
kézi sövényvágó, 1 db 120
cm műanyag sötétítő (roló), 1
db akasztós csiga. Tel.: 06-
87/413-212_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmoto-
ros kerékpár, Atlas-Copco (Cob-
ra) benzinmotoros kétkezes vé-
sőkalapács, ELU kézi téglavágó
fűrész  45 cm-es  220 V-os, Ma-
kita akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari  ventillátor 220 V,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztá-
ló gép, benzinmotoros tologatós
és önjárós profi fűnyírók, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi
fúrógép, menetorsós kuglihasí-
tó gép 6T  220V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gérvágók
210-305 mm átmérő,  elektro-
mos csónakmotor, 5,5 mm-es
légpuska új, CO patronos lég-
puska 4,5-5,5 mm-es, oxigén-
palackok,  új  McKenzie mtb. ke-
rékpárok,  Aprilia Habana chop-
per 50 cm3-es újszerű,   kerti
összecsukható ruhaszárító el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
resszor 5L,  akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magas-
fű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum – Lin-
coln  profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga,
Bosch – ELU (Dewalt) orrfűré-
szek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal 220V-
os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbékák
50-100 kg-os, kombinált gya-
lugépek 205-260  mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-
160 A  Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók,  kardánhajtá-
sú szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, kem-
ping kerékpárok, új profi elekt-
romos robogó   eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi
kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri  fémvágó 350mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V,
kúpos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, kézi körfű-
részek, mini gáz-oxigénhe-
gesztő, JLO- Solo -Oleo Mac -
Echo  háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, Stihl
fűrész, fűkasza, bozótirtó, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinm oto-
ros és elektromos sövényvágók,
Kärcher-Euroclean-Wap hideg-
és melegvizes  profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és
elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, akku-
töltők  6-12-24 V-os normál és
bikázós, 16 funkciós faipari bar-
kácsgép, Stihl -Makita elektro-
mos újszerű láncfűrészek, ke-
ringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

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

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. _____________________________

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

Halimbai ikerház házrészemet
saját udvarral, melléképülettel
elcserélném tapolcai társas-
házra értékegyeztetéssel. Tel.:
06-30/398-4436_____________________________

Budapesten belvárosi lakások
eladók, azonnali visszabérlés-
sel 5+5 évre üzemeltetéssel,
garanciával, teljesen felújítva,
komplett, új berendezéssel,
apartmanoknak kialakítva. Bér-
leti díj: a vételár 7%-a / év!  Tel:
+36-70/376-7820_____________________________

Eladó Tapolcán a Dobó lakó-
telepen teljesen felújítandó 56
m2-es, 3 félszobássá alakí-
tott lakás. T.: 06-70/667-0739_____________________________

Hegymagas Szent György-he-
gyen panorámával eladó  80
m2-es hétvégi ház, nyaraló, pin-
ce présház 2.582 m2 jól termő
szőlőterülettel, gyümölcsfák-
kal teljes felszereléssel ( 5 db
fa hordó-22 hl, 2 db hidraulikus
prés, 3 db daráló ) Víz, villany
és fúrt kút is van. Ár: 14,9 M
Ft Tel: 06-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a Vajda János ut-
cában 2 szintes teljesen fel-
újított különálló kertes ház el-
adó. Tel.: 06-20/2100-688_____________________________

Balatonrendesen nagyon jó
helyen, a strandtól gyalog pár
percre, 170 m2-es (kettő szint
+ alagsor) 6 szobás, egyedi
gázfűtéses családi ház 3 für-
dőszobával, 2 garázzsal 1.290
m2 telken eladó.  Ár: 31,9 M
Ft Tel: +36-70/376-7820_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2
belterületi építési telek eladó
csendes, nyugodt helyen, gyö-
nyörű panorámával a Káli-me-
dencére, teljes közművel (víz,
villany, csatorna, gáz!) 25 %
beépítési lehetőséggel. Ir.ár:
7,8 M Ft T.: +36-70/376-7820    _____________________________

Kővágóörsön eladó egy 2 szin-
tes, összesen 180 m2-es kiváló
állapotú 6 szoba + nappalis, 2
fürdőszobás családi ház teljes
berendezéssel együtt, 3 db
alagsori garázzsal, tárolóval,
kúttal, gyümölcsfás kerttel 809
m2 területen. Közvetlen mel-
lette, önálló helyrajzi számon,
810 m2-es belterületi építési te-
lek közművekkel! A kettő csak
együtt eladó. Ir.ár: 38,5 M Ft T.:
+36-70/376-7820 _____________________________

Balatonedericsen, kiváló he-
lyen, korábban félbehagyott
családi ház eladó. A telek 980
m2, a ház kettő szint, 100 +
80 m2-es, részben felújításra
szoruló, felső szinten befeje-
zésre váró. Ár: 13,9 ( ! ) M Ft
Tel: +36-70/376-7820 

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

LAKÁS AC1Bdg

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

Halápi úti garázssoron 18 m2,
villanyórás, tetőteres garázs el-
adó. Tel.: 06-20/299-1039

Tapolcán 1,5 szobás albérletet
keresek. Minden megoldás ér-
dekel. Tel.: 06-20/357-6503_____________________________

Tapolca központjában 2 szo-
bás lakás szeptember 1-től ki-
adó. Kaució szükséges. Tel.:
06-20/510-8622_____________________________

Kiadó az Y-okban, 6. emeleti,
1,5 szobás lakás. Tel.: 06-
20/386-6514_____________________________

Kiadó lakást vagy kis családi
házat keresünk hosszútávra,
bútorozatlanul Tapolcán illetve
vonzáskörzetében. Minden
megoldás érdekel. 50-es, fize-
tőképes házaspár. Tel.: 06-
70/524-8513

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

Kiadó raktárt, üzlethelyiséget
keresek Tapolcán és környékén
100 m2-ig. T.: 06-20/991-6501

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_____________________________

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

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

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

GARÁZS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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_____________________________

_____________________________

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

_____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, 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 kertfenn-
tartást, metszést, növényvé-
delmet, növényültetést, fűny-
írást, gyepesítést térkövezést
vállalok. Tel.: 06-20/621-0704_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

_____________________________

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_____________________________

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 kár-
pitozása, javítása. Bőr bútorok
javítása, áthúzása, festése,
ponyvák javítása, készítése.
Autóülések, motorülés javítása,
áthúzása szövet, bőr, műbőr
választék. Kisgyörgy János kár-
pitos 8300 Tapolca, Kinizsi Lak-
tanya T.: 06-20/465-8854_____________________________

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

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

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

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

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

Háztartási gépek márka-
szervize! Garanciális és kész-
pénzes javítás, klímatelepí-
tés, szerviz. Új gépek kiszál-
lítása, beüzemelése Tapol-
ca 5.000 Ft-tól. Szabó Gábor
háztartási gépszerelő. T.: 06-
20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

Cserépkályhák, kandallók épí-
tése, átrakása, akár központi
fűtéssel is. Uitt: kőműves és
burkolómunkákat vállalunk!
Tel.: 06-30/240-3900, 06-
88/655-836_____________________________

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

Kovács Zoltán regisztrált szak-
tanácsadó mezőgazdasági pá-
lyázatok írását vállalja. Tel.:
06-70/386-6953_____________________________

Szőlész-borász vállalja kisebb
szőlőterület (nyaraló, kisbir-
tok) gondozását, borok keze-
lését. Tel.: 06-20/370-9740

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

Redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, cseréje. Tel.: 06-
20/366-8659_____________________________

Könyvelőiroda könyvelést vál-
lal egyéni vállalkozók és gaz-
dasági társaságok részére.
Tel.: 06-70/607-7086_____________________________

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

_____________________________

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, nemdo-
hányzó személytől eladó. Ár:
2.690.000 Ft. Ábrahámhegy.
Lakóautó csere érdekel! Tel.: 06-
70/237-5466, 19 órától_____________________________

1996-os évjáratú Renault 19
személygépkocsi, 2019 no-
vemberig műszakizva, megkí-
mélt állapotban eladó. Ir.ár:
150.000 Ft. T.: 06-30/712-1166_____________________________

Eladó Opel Corsa C, 2003-as
évjáratú, 1 év műszakival. Tel.:
06-30/287-3541_____________________________

Peugeot 106-os 1996-os év-
járatú, friss műszakival eladó.
Tel.: 06-20/479-6735

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

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_____________________________

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

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

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._____________________________

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

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 forint,
ágyazható sarokülő fotellel
28.000 forint, ágyneműtartós
franciaágy 12.000 forint, retro
ágyazható kanapé két fotellel
18.000 forint,   székek 3.500 fo-
rinttól 5.000 forintig,  polcos, vit-
rines szekrény, 12.500 forint, he-
verők 5.000 forinttól, rugós
ágybetétek 5.000 forinttól, mé-
rettől függően. Festett, antikolt
bútorok egy részére 20-30%
árengedményt adunk. Háztartási
műanyag cikkek 500 forinttól,
Cd-k nagy választékban 500
forint. Új készítésű hímzett asz-
talterítő garnitúrák, hímzett ru-
hák egyedi kedvezményekkel.
Nyitva naponta 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_____________________________

3,5 tonnás billenős pótkocsi
műszakival, PRVNKI-be szántó
eke, szőlőszállító csillék, 350 l-es
ventillátoros permetező, csille-
szállító utánfutó, szőlő sorművelő,
Zetor sebességváltó, hidrauli-
kával, olajtartály csappal, fém
nyúlketrec, kukoricamorzsoló,
régi szőlőprések, borfejtő, 6250
m2 erdő eladó. Tel.: 06-20/4549-
145, 06-87/468-497 este_____________________________

Olcsón eladók költözés miatt
feleslegessé vált bútorok és
ruhák (3 személyes ülő, ágy-
neműtartós heverők, fran-
ciaágy, szekrények, kárpi-
tos és nádszékek, vaskály-
hák, étkezőasztal, mosoga-
tógép és apróságok). Tel.: Ta-
polca, 06-20/4027-688_____________________________

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_____________________________

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

Elektromos gyújtású és grille-
zős gáztűzhely és 2 db gázpa-
lack eladó. Tel.: 06-30/8863-888_____________________________

Horgászcsónak és elektro-
mos motorral rendelkező vi-
torlás bérelhető Balatonederi-
csen. Tel.: 06-20/3924-286_____________________________

Energiatakarékos ablakos és
felültöltős automata mosógép,
mikró, AEG-Siemens porszívó
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Föld Badacsonylábdiból ingyen
elvihető. Tel.: 06-70/3411-839_____________________________

Télálló burgonya eladó 110
Ft/kg, ugyanitt búza eladó
5500 Ft/q. Köveskál, Malom út
2. Tel.: 06-30/582-6560, 06-
87/468-098

Bontott magyar hullámpala
160x110-es és bontott tetőfa
eladó. Tel.: 06-20/9469-678_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga
tisztító gép,  asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, Ryobi ács-
gyalu, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmoto-
ros önjáró  lombszívó  75 cm
széles, talajfúró benzinmotoros
új,  elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfűrész-
lánc élező, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, ben-
zinmotoros és elektromos  gyep-
szellőztetők, Makita akkus gér-
vágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), diesel hőlégbefúvó 15-25
KW, szeg- és kapocsbelövő 5-
15 cm levegős, szárított papri-
ka daráló, kézi parkettázó fűrész
220V-os új,  karos kisflex satu-
val, csúszósines szalagparket-
tázó fűrész 220V, faeszterga
1000 mm, 2  késes vágópult fű-
nyírótraktorhoz, masszázsmat-
rac,  Yamaha Mint újszerű ro-
bogó  eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Építkezésből megmaradt Bra-
mac cserép eladó. Tel.: 06-
30/213-6409_____________________________

Kis utánfutó (alumínium) 350 kg
komplett felszereltséggel, mű-
szaki vizsga nélkül eladó. Ir.ár:
35.000 Ft. Tel.: 06-20/441-3258_____________________________

Kosszarvú kistraktor utánfu-
tóval, fékkel, Hodgép olasz
motor, ACE, 220 cm3, 8 LE,
Gel akkumulátor 180.000 Ft.
Tel.: 06-20/441-3258_____________________________

Feleslegessé vált elektromos
szőlődaráló, öntvény fürdő-
kád, Husqvarna, fűnyírótrak-
torhoz újszerű fűgyűjtő, MTZ
vonólap. Árak megegyezés
szerint. Tel.: 06-20/7700-793_____________________________

Badacsonytomajon, Nagy-
köz u. 1. sz. alatt eladó bontott
tetőcserép, 150x120-as fix
ablak és 1 db bejárató ajtó. Tel.:
06-20/351-4902_____________________________

Elveszett berni pásztor ku-
tyusunkat keressük Ka-
polcsról. Félős, gyereksze-
rető, jámbor, 8 éves, ivarta-
lanított kan kutya. Fekete
nagy bundás, fehér és rozs-
daszínű rajzolattal, Alex név-
re hallgat. Aki látta, vagy bár-
mit hallott róla, kérem, hív-
jon! A megtalálónak jutalmat
adunk! Tel.: 06-20/2917-632

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

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

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

TŰZIFA )
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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, asztalos
körfűrész. Tel.: 06-30/339-8588_____________________________

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

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

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

Kékszőlő rozé bornak Medina
fajta eladó. T.: 06-70/655-3610_____________________________

Vegyes szőlő kb. 10-15 q egy-
ben vagy külön eladó, akár
mustban is. Augusztus 25-ei
szürettel. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30/478-7894, 06-
20/241-2214_____________________________

Szeptember elejei szürettel
jó minőségű vegyes vagy
olaszrizling szőlő eladó. Tel.: 06-
30/481-2645_____________________________

Vennék szőlőbe való használt
oszlopfát 30 db-ot. Tel.: 06-
20/237-8081_____________________________

Monostorapátiban csersze-
gi fűszeres szőlőtermés eladó
valamint úszófedeles műanyag
bortartályt vennék. Tel.: 06-
70/908-5707_____________________________

Borászati eszközök eladók:
borostartály 1000 l-es, rozs-
damentes acél, 3 csappal, fe-
lül ajtóval 175.000 Ft. Bor-
szűrő 20x20x-as rozsdamentes
komplett 88.000 Ft, félauto-
mata prés 12 hl-es 140.000 Ft,
racsnis prés kb. 150 l-es
25.000 Ft, szőlődaráló 10.000
Ft. Tel.: 06-30/3493-282_____________________________

Zweigelt kékfrankos borszőlő
őstermelőtől 10 q eladó szep-
temberi szürettel. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
30/855-4401_____________________________

Tramini szőlő eladó Révfülö-
pön. Tel.: 06-20/506-7778_____________________________

7 q rizling – zöld veltelini sző-
lőlé szeptember elejei szüret-
tel eladó. Tel.: 06-30/457-1550_____________________________

Minőségi borszőlő zengő és
szürkebarát eladó a Káli-me-
dencében, szüret időpont
egyeztetéssel, kis és nagy té-
telben. Tel.: 06-20/9892-518_____________________________

Eladó Halápi-hegy szőlő, gyü-
mölcsös, pince, présház. Bo-
gyózó (házilag villanymotorral),
250 literes fa dézsa, 120 literes
prés. T.: 06-70/459-1059_____________________________

Szent György-hegyen (Mo-
gyorós dűlő) fehér borszőlő
eladó. Tel.: 06-70/410-9371_____________________________

Chardonnay és olaszrizling
szőlő eladó szeptember elejei
szürettel. T.: 06-30/9275-883

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

ÁLLÁS -,

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

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

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

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 mun-
kához is értő segédmunkást
kiemelt bérezéssel azonnali kez-
déssel alkalmaznék Tapolca
vonzáskörzetéből. 2-3 fős brigád
jelentkezését is szívesen fo-
gadnám. Tel.: 06-30/529-9216, 
sandor.jeno@freemail.hu_____________________________

B. kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező sofőrt rakodó-pa-
koló munkakörre, bér: napi
12.000 Ft, takarítónő-bejárónőt
bér: 1000 Ft/óra, mozgóbüfé-
be eladót, parkolót-rakodót ke-
resek, bér: napi 10.000 Ft.
Tel.: 06-20/416-8948_____________________________

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

Pannon Sütő Kft. Tapolcai Üze-
me művezetőt keres, kiemelt bé-
rezéssel, kiszámítható időbe-
osztással! Önéletrajzokat a he-
gedus.adrienn@pannonsuto.hu
@mail címre várjuk! _____________________________

Tapolcai sörözőbe éves állásra
pultost keresünk. Időpont egyez-
tetés miatt hívja az alábbi tele-
fonszámot: 06-70/779-1014_____________________________

Tapolcai melegkonyhás ven-
déglátóhelyre keresünk szak-
képzett szakácsot akár azonnali,
akár szeptemberi kezdéssel,
éves állásra. Időpont egyezte-
tés miatt hívja az alábbi tele-
fonszámot: 06-70/779-1014_____________________________

Tehergépkocsi-vezetőt, ra-
kodógép-kezelőt éves állásra
felveszünk. T.: 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 étte-
rem keres kreatív séfet, szaká-
csot, főzőasszonyt (délelőtti
műszakra), grill szakácsot, kony-
hai kisegítőket, takarítónőt és
pultost. Egyetemisták jelentke-
zését is várjuk. Uitt: büfé, étte-
remmel szemben üzemeltetés-
re kiadó. Tel.: 06-30/9945-040_____________________________

Szeptember végéig keresek
munkájára igényes konyhai ki-
segítőt vagy felszolgálót Bala-
tongyörökre. T.: 06-20/910-3547

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._____________________________

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

Mérlegképes könyvelő állást
keres. Tel.: 06-70/607-7086_____________________________

Egy vagy kétműszakos munka-
rendbe keresünk munkatársakat
ajkai gyártó céghez a követke-
ző munkakörökbe: operátor, vég-
ellenőr, beszerző. Útiköltség té-
rítés biztosított! Érdeklődés, je-
lentkezés: Tel.: 06-70/610-0064,
email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Operátor munkalehetőség há-
rom műszakban vagy folyama-
tos munkarendben ajkai autóe-
lektronikai termékeket gyártó
partnerünknél! Versenyképes
juttatások, céges buszjárat-önálló
bejárás esetén útiköltség támo-
gatás! Jelentkezés, bővebb in-
formáció: Tel.: 06-70/610-0064,
email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Ajkai gyártó céghez keresünk
munkatársakat három műszakos
munkarendbe, betanított illetve
szakképzettséget igénylő mun-
kakörökbe. Útiköltség térítés biz-
tosított! Érdeklődni, jelentkezni le-
het: Tel.: 06-70/610-0064, ema-
il: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Gyulakeszi mosodába éves
állásra dolgozókat felve-
szünk. Érd.: 10-16 óra között
a Szánti Ferenc 06-70/208-
2248-as telefonszámon_____________________________

Munkájára igényes, megbíz-
ható szobafestőt keresek éves
állásra Badacsony és környéki
munkákra! Tel.: 06-30/390-9122_____________________________

Lassan vége a szezonnak. A
megnövekedett vendéglétszám
kiszolgálásához a szezonális
munkák után mi egész éves ál-
lást, biztonságot, biztos jöve-
delmet kínálunk szakácsnak,
konyhai kisegítőnek, főzőasz-
szonynak, recepciósnak Rév-
fülöpön az Evangélikus Oktatási
Központban, szeptember 
1-jei munkakezdéssel. Fény-
képes önéletrajzot várunk a
revfulop@lutheran.hu címre. _____________________________

Borászat, pince és szőlőmun-
kára fizikai munkatársat keres.
Jelentkezni önéletrajzzal e-mail-
ben: laszlo.nagyronai@euron.hu_____________________________

A Hotel Gabriella idegen nyel-
vet beszélő recepcióst keres!
Tel.: 06-30/932-3492_____________________________

Tapolcai telephelyre autó-
buszvezetőt keresünk főállás-
ba, kiemelt bérezéssel! Tel:
06-20/625-5888_____________________________

Egész éves állások: szaká-
csot, konyhai munkatársakat
keresünk teljes éves állásra,
biztos jövedelemmel, szociális
biztonsággal. Ugyanitt recep-
ciósokat is felveszünk. Jelent-
kezni lehet fényképes önélet-
rajzzal a revfulop@lutheran.hu
címen. Akár azonnali belépés-
sel. Evangélikus Oktatási Köz-
pont, Révfülöp_____________________________

Eladó munkakörbe éves állásra
agilis személyt keresek. Ér-
deklődni személyesen Elemér
Virágboltjában Tapolcán (Köl-
csey Nyomda bejáratánál) Tel.:
06-30/348-7469_____________________________

Badacsonyi borászat azonna-
li kezdéssel, éves bejelentett ál-
lásra gyakorlott pincemunkást
keres. +36 30 520 1748 

Tapolcai sörözőbe pultos mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-
30/993-3953_____________________________

Számlázás és egyéb admi-
nisztratív feladatok ellátására
keresünk napi 4 órára meg-
bízható munkaerőt, tapolcai
telephelyre. Angol vagy német
nyelvtudás szükséges, szám-
viteli ismeretek előnyt jelen-
tenek. Amennyiben hirdeté-
sünk felkeltette érdeklődését,
kérem, hívja a következő tele-
fonszámot: 06-30/9270-111
vagy 06-30/9010-145_____________________________

Mezőgazdasági munkára zöld
munka szüretre munkaerőt,
brigádokat keresünk augusztus
20-tól-október 31-ig. Érdek-
lődni: 06-20/472-5402 Email:
monick824@gmail.com

Bajor kastélyok, Sasfészek, fo-
cimeccs az Alianz arénában, Ok-
toberfest Münchenben, Salz-
burg és környéke. 2018. októ-
ber 4-7-ig 4 nap 65.000 Ft/fő
Tel.: 06-30/640-3814

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyamok indulnak folyama-
tosan. „B” kategória akár 25.000
Ft állami támogatással. varga-
jogsi.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 sze-
retne betekintést nyerni a kár-
tyavetés tudományába most
lehetősége van erre. Tel.: 06-
70/205-8259, Nemesgulács_____________________________

Természetgyógyász tanfo-
lyam indul Veszprémben szep-
tember 23-án, Egészségügy
tanfolyam szeptember 22-én.
Kineziológia 1-es tanfolyam
október 27-én. Családállítás
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_____________________________

Dajka és  gyógypedagógiai
asszisztens tanfolyam indul
Tapolcán részletfizetéssel. Tel.:
06-30/637-4083, 06-20/423-
7877 Eng.sz.: E-000452/2014

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

Jutalmat adok annak, aki sár-
gabóbitás kakaduim megta-
lálja és visszajuttatja részem-
re. Tel.: Pócsi Béla 06-30/742-
4972
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Tapolcán 1 egész és 1 félszobás,
saját gázkazános, kitűnő állapotú
földszinti lakás eladó. Ir.ár: 10,9
mFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1 és félszobás, 48
m2-es lakóterületű, gázfűtéses
lakás eladó. Ir.ár: 8,4 mFt. T.:
06-20/915-6635
Tapolcán 60 m2-es lakóterü-
letű 1+2 félszobás, kitűnő ál-
lapotú családi ház eladó kis te-
lekterülettel. Ir.ár: 14 mFt. T.:
06-20/915-6635
Balatonederics központjában,
csendes helyen nappali + 2
szobás, jó állapotú családi ház,
3 fázisú árammal, garázzsal el-
adó. Ir.ár: 15,9 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Halápi hegyen 38 m2-es lakó-
területű, 1 szoba, társalgó, für-
dőszoba-wc helyiségekből álló,
vezetékes vízzel, 3 fázisú áram-
mal 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
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi
Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitva tartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-
os közvetítési jutalékkel fog-
lalkozom 22 éves gyakorlat-
tal ingatlanok közvetítésé-
vel. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

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 közvetítési
díjjal. Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

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

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

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_____________________________

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Eladó 1 db kerekes grillsütő, 1
db 40x45 fa mérleg, 1 db 20 m
dobra teherhosszabbító, 1 db
kézi sövényvágó, 1 db 120
cm műanyag sötétítő (roló), 1
db akasztós csiga. Tel.: 06-
87/413-212_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmoto-
ros kerékpár, Atlas-Copco (Cob-
ra) benzinmotoros kétkezes vé-
sőkalapács, ELU kézi téglavágó
fűrész  45 cm-es  220 V-os, Ma-
kita akkus ütvecsavarozó, hor-
dozható ipari  ventillátor 220 V,
benzin és dízel oldalkihajtásos ál-
lómotorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztá-
ló gép, benzinmotoros tologatós
és önjárós profi fűnyírók, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi
fúrógép, menetorsós kuglihasí-
tó gép 6T  220V, állítható cső-
menetvágó, Honda és Briggs
motoros kapálógépek, gérvágók
210-305 mm átmérő,  elektro-
mos csónakmotor, 5,5 mm-es
légpuska új, CO patronos lég-
puska 4,5-5,5 mm-es, oxigén-
palackok,  új  McKenzie mtb. ke-
rékpárok,  Aprilia Habana chop-
per 50 cm3-es újszerű,   kerti
összecsukható ruhaszárító el-
adó. Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, csőkomp-
resszor 5L,  akkus popszege-
cselő gép, ipari porszívók, AS
(Stihl) 3 kerekű önjáró magas-
fű nyíró, billenővályús hintafű-
részek, Elektra Beckum – Lin-
coln  profi CO hegesztők 150 A,
MOM műszerész eszterga,
Bosch – ELU (Dewalt) orrfűré-
szek 220 V, Gardena elektromos
kapálógép, precíziós szalagfű-
rész új 220V átmérő 250mm,
terménydaráló rostákkal 220V-
os, benzinmotoros sterimó,
Wacker-Honda döngölőbékák
50-100 kg-os, kombinált gya-
lugépek 205-260  mm-es új,
egyengető gyalugép 200 mm-
es, inverteres hegesztők új 140-
160 A  Avis, központi fűtéshez
220 V-os szünetmentes áram-
forrás, magassági láncfűrészek
és sövényvágók,  kardánhajtá-
sú szalagfűrész tűzifához, kis-
méretű újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, kem-
ping kerékpárok, új profi elekt-
romos robogó   eladó. Hibás
vagy használaton kívüli profi
kisgépét beszámítom! Tel.:06-
20/478-4654, 06-87/701-018_____________________________

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri  fémvágó 350mm öntvény-
házas szekrényes 220/380V,
kúpos kuglihasító hintafűrésszel
kombinált 380V újszerű, gyü-
mölcs- és ágdarálók , villany-
motorok 220/380V, kézi körfű-
részek, mini gáz-oxigénhe-
gesztő, JLO- Solo -Oleo Mac -
Echo  háti permetezők, Ma-
ruyama slagos permetező, Stihl
fűrész, fűkasza, bozótirtó, lomb-
szívó-fúvó gépek, benzinm oto-
ros és elektromos sövényvágók,
Kärcher-Euroclean-Wap hideg-
és melegvizes  profi sterimók
220/380V, benzinmotoros és
elektromos könnyű hordozható
vízszivattyúk,  benzin- és dízel-
motoros aggregátorok, akku-
töltők  6-12-24 V-os normál és
bikázós, 16 funkciós faipari bar-
kácsgép, Stihl -Makita elektro-
mos újszerű láncfűrészek, ke-
ringető szivattyú fűtéshez, két-
hengeres új kompresszorok,
Gardena házi vízmű, mobil klíma
eladó. Szállítás megoldható!
Tel.:06-20/478-4654, 06-
87/701-018

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

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. _____________________________

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

Halimbai ikerház házrészemet
saját udvarral, melléképülettel
elcserélném tapolcai társas-
házra értékegyeztetéssel. Tel.:
06-30/398-4436_____________________________

Budapesten belvárosi lakások
eladók, azonnali visszabérlés-
sel 5+5 évre üzemeltetéssel,
garanciával, teljesen felújítva,
komplett, új berendezéssel,
apartmanoknak kialakítva. Bér-
leti díj: a vételár 7%-a / év!  Tel:
+36-70/376-7820_____________________________

Eladó Tapolcán a Dobó lakó-
telepen teljesen felújítandó 56
m2-es, 3 félszobássá alakí-
tott lakás. T.: 06-70/667-0739_____________________________

Hegymagas Szent György-he-
gyen panorámával eladó  80
m2-es hétvégi ház, nyaraló, pin-
ce présház 2.582 m2 jól termő
szőlőterülettel, gyümölcsfák-
kal teljes felszereléssel ( 5 db
fa hordó-22 hl, 2 db hidraulikus
prés, 3 db daráló ) Víz, villany
és fúrt kút is van. Ár: 14,9 M
Ft Tel: 06-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a Vajda János ut-
cában 2 szintes teljesen fel-
újított különálló kertes ház el-
adó. Tel.: 06-20/2100-688_____________________________

Balatonrendesen nagyon jó
helyen, a strandtól gyalog pár
percre, 170 m2-es (kettő szint
+ alagsor) 6 szobás, egyedi
gázfűtéses családi ház 3 für-
dőszobával, 2 garázzsal 1.290
m2 telken eladó.  Ár: 31,9 M
Ft Tel: +36-70/376-7820_____________________________

Mindszentkállán 1.730 m2
belterületi építési telek eladó
csendes, nyugodt helyen, gyö-
nyörű panorámával a Káli-me-
dencére, teljes közművel (víz,
villany, csatorna, gáz!) 25 %
beépítési lehetőséggel. Ir.ár:
7,8 M Ft T.: +36-70/376-7820    _____________________________

Kővágóörsön eladó egy 2 szin-
tes, összesen 180 m2-es kiváló
állapotú 6 szoba + nappalis, 2
fürdőszobás családi ház teljes
berendezéssel együtt, 3 db
alagsori garázzsal, tárolóval,
kúttal, gyümölcsfás kerttel 809
m2 területen. Közvetlen mel-
lette, önálló helyrajzi számon,
810 m2-es belterületi építési te-
lek közművekkel! A kettő csak
együtt eladó. Ir.ár: 38,5 M Ft T.:
+36-70/376-7820 _____________________________

Balatonedericsen, kiváló he-
lyen, korábban félbehagyott
családi ház eladó. A telek 980
m2, a ház kettő szint, 100 +
80 m2-es, részben felújításra
szoruló, felső szinten befeje-
zésre váró. Ár: 13,9 ( ! ) M Ft
Tel: +36-70/376-7820 

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

LAKÁS AC1Bdg

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

Halápi úti garázssoron 18 m2,
villanyórás, tetőteres garázs el-
adó. Tel.: 06-20/299-1039

Tapolcán 1,5 szobás albérletet
keresek. Minden megoldás ér-
dekel. Tel.: 06-20/357-6503_____________________________

Tapolca központjában 2 szo-
bás lakás szeptember 1-től ki-
adó. Kaució szükséges. Tel.:
06-20/510-8622_____________________________

Kiadó az Y-okban, 6. emeleti,
1,5 szobás lakás. Tel.: 06-
20/386-6514_____________________________

Kiadó lakást vagy kis családi
házat keresünk hosszútávra,
bútorozatlanul Tapolcán illetve
vonzáskörzetében. Minden
megoldás érdekel. 50-es, fize-
tőképes házaspár. Tel.: 06-
70/524-8513

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

Kiadó raktárt, üzlethelyiséget
keresek Tapolcán és környékén
100 m2-ig. T.: 06-20/991-6501

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_____________________________

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

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

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

GARÁZS

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

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_____________________________

_____________________________

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

_____________________________

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, 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 kertfenn-
tartást, metszést, növényvé-
delmet, növényültetést, fűny-
írást, gyepesítést térkövezést
vállalok. Tel.: 06-20/621-0704_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

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_____________________________

_____________________________

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_____________________________

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 kár-
pitozása, javítása. Bőr bútorok
javítása, áthúzása, festése,
ponyvák javítása, készítése.
Autóülések, motorülés javítása,
áthúzása szövet, bőr, műbőr
választék. Kisgyörgy János kár-
pitos 8300 Tapolca, Kinizsi Lak-
tanya T.: 06-20/465-8854_____________________________

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

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

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

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

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

Háztartási gépek márka-
szervize! Garanciális és kész-
pénzes javítás, klímatelepí-
tés, szerviz. Új gépek kiszál-
lítása, beüzemelése Tapol-
ca 5.000 Ft-tól. Szabó Gábor
háztartási gépszerelő. T.: 06-
20/511-8003, 06-87/411-965_____________________________

Cserépkályhák, kandallók épí-
tése, átrakása, akár központi
fűtéssel is. Uitt: kőműves és
burkolómunkákat vállalunk!
Tel.: 06-30/240-3900, 06-
88/655-836_____________________________

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

Kovács Zoltán regisztrált szak-
tanácsadó mezőgazdasági pá-
lyázatok írását vállalja. Tel.:
06-70/386-6953_____________________________

Szőlész-borász vállalja kisebb
szőlőterület (nyaraló, kisbir-
tok) gondozását, borok keze-
lését. Tel.: 06-20/370-9740

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

Redőnyök, reluxák, különféle
bel- és kültéri árnyékolók be-
építése, cseréje. Tel.: 06-
20/366-8659_____________________________

Könyvelőiroda könyvelést vál-
lal egyéni vállalkozók és gaz-
dasági társaságok részére.
Tel.: 06-70/607-7086_____________________________

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

_____________________________

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, nemdo-
hányzó személytől eladó. Ár:
2.690.000 Ft. Ábrahámhegy.
Lakóautó csere érdekel! Tel.: 06-
70/237-5466, 19 órától_____________________________

1996-os évjáratú Renault 19
személygépkocsi, 2019 no-
vemberig műszakizva, megkí-
mélt állapotban eladó. Ir.ár:
150.000 Ft. T.: 06-30/712-1166_____________________________

Eladó Opel Corsa C, 2003-as
évjáratú, 1 év műszakival. Tel.:
06-30/287-3541_____________________________

Peugeot 106-os 1996-os év-
járatú, friss műszakival eladó.
Tel.: 06-20/479-6735

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

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_____________________________

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

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

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._____________________________

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

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 forint,
ágyazható sarokülő fotellel
28.000 forint, ágyneműtartós
franciaágy 12.000 forint, retro
ágyazható kanapé két fotellel
18.000 forint,   székek 3.500 fo-
rinttól 5.000 forintig,  polcos, vit-
rines szekrény, 12.500 forint, he-
verők 5.000 forinttól, rugós
ágybetétek 5.000 forinttól, mé-
rettől függően. Festett, antikolt
bútorok egy részére 20-30%
árengedményt adunk. Háztartási
műanyag cikkek 500 forinttól,
Cd-k nagy választékban 500
forint. Új készítésű hímzett asz-
talterítő garnitúrák, hímzett ru-
hák egyedi kedvezményekkel.
Nyitva naponta 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_____________________________

3,5 tonnás billenős pótkocsi
műszakival, PRVNKI-be szántó
eke, szőlőszállító csillék, 350 l-es
ventillátoros permetező, csille-
szállító utánfutó, szőlő sorművelő,
Zetor sebességváltó, hidrauli-
kával, olajtartály csappal, fém
nyúlketrec, kukoricamorzsoló,
régi szőlőprések, borfejtő, 6250
m2 erdő eladó. Tel.: 06-20/4549-
145, 06-87/468-497 este_____________________________

Olcsón eladók költözés miatt
feleslegessé vált bútorok és
ruhák (3 személyes ülő, ágy-
neműtartós heverők, fran-
ciaágy, szekrények, kárpi-
tos és nádszékek, vaskály-
hák, étkezőasztal, mosoga-
tógép és apróságok). Tel.: Ta-
polca, 06-20/4027-688_____________________________

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_____________________________

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

Elektromos gyújtású és grille-
zős gáztűzhely és 2 db gázpa-
lack eladó. Tel.: 06-30/8863-888_____________________________

Horgászcsónak és elektro-
mos motorral rendelkező vi-
torlás bérelhető Balatonederi-
csen. Tel.: 06-20/3924-286_____________________________

Energiatakarékos ablakos és
felültöltős automata mosógép,
mikró, AEG-Siemens porszívó
kitűnő állapotban eladó. Tel.:
06-30/405-4552_____________________________

Föld Badacsonylábdiból ingyen
elvihető. Tel.: 06-70/3411-839_____________________________

Télálló burgonya eladó 110
Ft/kg, ugyanitt búza eladó
5500 Ft/q. Köveskál, Malom út
2. Tel.: 06-30/582-6560, 06-
87/468-098

Bontott magyar hullámpala
160x110-es és bontott tetőfa
eladó. Tel.: 06-20/9469-678_____________________________

Honda fűnyírótraktor motor 8.5
LE, térkő porszívó, térkő fuga
tisztító gép,  asztali és állványos
fúrógépek 220/380V, Ryobi ács-
gyalu, páraelszívó gép nedves
helyiségekhez elázott falakhoz
220V, hómarók, benzinmoto-
ros önjáró  lombszívó  75 cm
széles, talajfúró benzinmotoros
új,  elektromos lombszívó-fúvó,
Stihl-Husqvarna-Jonsered új-
szerű láncfűrészek, láncfűrész-
lánc élező, Honda benzinmoto-
ros zagyszivattyú újszerű, ben-
zinmotoros és elektromos  gyep-
szellőztetők, Makita akkus gér-
vágó 24V-os, Wacker benzin-
motoros aszfalt-betonvágó (vi-
zes), diesel hőlégbefúvó 15-25
KW, szeg- és kapocsbelövő 5-
15 cm levegős, szárított papri-
ka daráló, kézi parkettázó fűrész
220V-os új,  karos kisflex satu-
val, csúszósines szalagparket-
tázó fűrész 220V, faeszterga
1000 mm, 2  késes vágópult fű-
nyírótraktorhoz, masszázsmat-
rac,  Yamaha Mint újszerű ro-
bogó  eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

Építkezésből megmaradt Bra-
mac cserép eladó. Tel.: 06-
30/213-6409_____________________________

Kis utánfutó (alumínium) 350 kg
komplett felszereltséggel, mű-
szaki vizsga nélkül eladó. Ir.ár:
35.000 Ft. Tel.: 06-20/441-3258_____________________________

Kosszarvú kistraktor utánfu-
tóval, fékkel, Hodgép olasz
motor, ACE, 220 cm3, 8 LE,
Gel akkumulátor 180.000 Ft.
Tel.: 06-20/441-3258_____________________________

Feleslegessé vált elektromos
szőlődaráló, öntvény fürdő-
kád, Husqvarna, fűnyírótrak-
torhoz újszerű fűgyűjtő, MTZ
vonólap. Árak megegyezés
szerint. Tel.: 06-20/7700-793_____________________________

Badacsonytomajon, Nagy-
köz u. 1. sz. alatt eladó bontott
tetőcserép, 150x120-as fix
ablak és 1 db bejárató ajtó. Tel.:
06-20/351-4902_____________________________

Elveszett berni pásztor ku-
tyusunkat keressük Ka-
polcsról. Félős, gyereksze-
rető, jámbor, 8 éves, ivarta-
lanított kan kutya. Fekete
nagy bundás, fehér és rozs-
daszínű rajzolattal, Alex név-
re hallgat. Aki látta, vagy bár-
mit hallott róla, kérem, hív-
jon! A megtalálónak jutalmat
adunk! Tel.: 06-20/2917-632

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

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

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

TŰZIFA )

SZŐLÉSZET

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, asztalos
körfűrész. Tel.: 06-30/339-8588_____________________________

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

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

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

Kékszőlő rozé bornak Medina
fajta eladó. T.: 06-70/655-3610_____________________________

Vegyes szőlő kb. 10-15 q egy-
ben vagy külön eladó, akár
mustban is. Augusztus 25-ei
szürettel. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30/478-7894, 06-
20/241-2214_____________________________

Szeptember elejei szürettel
jó minőségű vegyes vagy
olaszrizling szőlő eladó. Tel.: 06-
30/481-2645_____________________________

Vennék szőlőbe való használt
oszlopfát 30 db-ot. Tel.: 06-
20/237-8081_____________________________

Monostorapátiban csersze-
gi fűszeres szőlőtermés eladó
valamint úszófedeles műanyag
bortartályt vennék. Tel.: 06-
70/908-5707_____________________________

Borászati eszközök eladók:
borostartály 1000 l-es, rozs-
damentes acél, 3 csappal, fe-
lül ajtóval 175.000 Ft. Bor-
szűrő 20x20x-as rozsdamentes
komplett 88.000 Ft, félauto-
mata prés 12 hl-es 140.000 Ft,
racsnis prés kb. 150 l-es
25.000 Ft, szőlődaráló 10.000
Ft. Tel.: 06-30/3493-282_____________________________

Zweigelt kékfrankos borszőlő
őstermelőtől 10 q eladó szep-
temberi szürettel. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
30/855-4401_____________________________

Tramini szőlő eladó Révfülö-
pön. Tel.: 06-20/506-7778_____________________________

7 q rizling – zöld veltelini sző-
lőlé szeptember elejei szüret-
tel eladó. Tel.: 06-30/457-1550_____________________________

Minőségi borszőlő zengő és
szürkebarát eladó a Káli-me-
dencében, szüret időpont
egyeztetéssel, kis és nagy té-
telben. Tel.: 06-20/9892-518_____________________________

Eladó Halápi-hegy szőlő, gyü-
mölcsös, pince, présház. Bo-
gyózó (házilag villanymotorral),
250 literes fa dézsa, 120 literes
prés. T.: 06-70/459-1059_____________________________

Szent György-hegyen (Mo-
gyorós dűlő) fehér borszőlő
eladó. Tel.: 06-70/410-9371_____________________________

Chardonnay és olaszrizling
szőlő eladó szeptember elejei
szürettel. T.: 06-30/9275-883

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

ÁLLÁS -,

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

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

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

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 mun-
kához is értő segédmunkást
kiemelt bérezéssel azonnali kez-
déssel alkalmaznék Tapolca
vonzáskörzetéből. 2-3 fős brigád
jelentkezését is szívesen fo-
gadnám. Tel.: 06-30/529-9216, 
sandor.jeno@freemail.hu_____________________________

B. kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező sofőrt rakodó-pa-
koló munkakörre, bér: napi
12.000 Ft, takarítónő-bejárónőt
bér: 1000 Ft/óra, mozgóbüfé-
be eladót, parkolót-rakodót ke-
resek, bér: napi 10.000 Ft.
Tel.: 06-20/416-8948_____________________________

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

Pannon Sütő Kft. Tapolcai Üze-
me művezetőt keres, kiemelt bé-
rezéssel, kiszámítható időbe-
osztással! Önéletrajzokat a he-
gedus.adrienn@pannonsuto.hu
@mail címre várjuk! _____________________________

Tapolcai sörözőbe éves állásra
pultost keresünk. Időpont egyez-
tetés miatt hívja az alábbi tele-
fonszámot: 06-70/779-1014_____________________________

Tapolcai melegkonyhás ven-
déglátóhelyre keresünk szak-
képzett szakácsot akár azonnali,
akár szeptemberi kezdéssel,
éves állásra. Időpont egyezte-
tés miatt hívja az alábbi tele-
fonszámot: 06-70/779-1014_____________________________

Tehergépkocsi-vezetőt, ra-
kodógép-kezelőt éves állásra
felveszünk. T.: 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 étte-
rem keres kreatív séfet, szaká-
csot, főzőasszonyt (délelőtti
műszakra), grill szakácsot, kony-
hai kisegítőket, takarítónőt és
pultost. Egyetemisták jelentke-
zését is várjuk. Uitt: büfé, étte-
remmel szemben üzemeltetés-
re kiadó. Tel.: 06-30/9945-040_____________________________

Szeptember végéig keresek
munkájára igényes konyhai ki-
segítőt vagy felszolgálót Bala-
tongyörökre. T.: 06-20/910-3547

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._____________________________

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

Mérlegképes könyvelő állást
keres. Tel.: 06-70/607-7086_____________________________

Egy vagy kétműszakos munka-
rendbe keresünk munkatársakat
ajkai gyártó céghez a követke-
ző munkakörökbe: operátor, vég-
ellenőr, beszerző. Útiköltség té-
rítés biztosított! Érdeklődés, je-
lentkezés: Tel.: 06-70/610-0064,
email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Operátor munkalehetőség há-
rom műszakban vagy folyama-
tos munkarendben ajkai autóe-
lektronikai termékeket gyártó
partnerünknél! Versenyképes
juttatások, céges buszjárat-önálló
bejárás esetén útiköltség támo-
gatás! Jelentkezés, bővebb in-
formáció: Tel.: 06-70/610-0064,
email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Ajkai gyártó céghez keresünk
munkatársakat három műszakos
munkarendbe, betanított illetve
szakképzettséget igénylő mun-
kakörökbe. Útiköltség térítés biz-
tosított! Érdeklődni, jelentkezni le-
het: Tel.: 06-70/610-0064, ema-
il: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Gyulakeszi mosodába éves
állásra dolgozókat felve-
szünk. Érd.: 10-16 óra között
a Szánti Ferenc 06-70/208-
2248-as telefonszámon_____________________________

Munkájára igényes, megbíz-
ható szobafestőt keresek éves
állásra Badacsony és környéki
munkákra! Tel.: 06-30/390-9122_____________________________

Lassan vége a szezonnak. A
megnövekedett vendéglétszám
kiszolgálásához a szezonális
munkák után mi egész éves ál-
lást, biztonságot, biztos jöve-
delmet kínálunk szakácsnak,
konyhai kisegítőnek, főzőasz-
szonynak, recepciósnak Rév-
fülöpön az Evangélikus Oktatási
Központban, szeptember 
1-jei munkakezdéssel. Fény-
képes önéletrajzot várunk a
revfulop@lutheran.hu címre. _____________________________

Borászat, pince és szőlőmun-
kára fizikai munkatársat keres.
Jelentkezni önéletrajzzal e-mail-
ben: laszlo.nagyronai@euron.hu_____________________________

A Hotel Gabriella idegen nyel-
vet beszélő recepcióst keres!
Tel.: 06-30/932-3492_____________________________

Tapolcai telephelyre autó-
buszvezetőt keresünk főállás-
ba, kiemelt bérezéssel! Tel:
06-20/625-5888_____________________________

Egész éves állások: szaká-
csot, konyhai munkatársakat
keresünk teljes éves állásra,
biztos jövedelemmel, szociális
biztonsággal. Ugyanitt recep-
ciósokat is felveszünk. Jelent-
kezni lehet fényképes önélet-
rajzzal a revfulop@lutheran.hu
címen. Akár azonnali belépés-
sel. Evangélikus Oktatási Köz-
pont, Révfülöp_____________________________

Eladó munkakörbe éves állásra
agilis személyt keresek. Ér-
deklődni személyesen Elemér
Virágboltjában Tapolcán (Köl-
csey Nyomda bejáratánál) Tel.:
06-30/348-7469_____________________________

Badacsonyi borászat azonna-
li kezdéssel, éves bejelentett ál-
lásra gyakorlott pincemunkást
keres. +36 30 520 1748 

Tapolcai sörözőbe pultos mun-
katársat keresünk. Tel.: 06-
30/993-3953_____________________________

Számlázás és egyéb admi-
nisztratív feladatok ellátására
keresünk napi 4 órára meg-
bízható munkaerőt, tapolcai
telephelyre. Angol vagy német
nyelvtudás szükséges, szám-
viteli ismeretek előnyt jelen-
tenek. Amennyiben hirdeté-
sünk felkeltette érdeklődését,
kérem, hívja a következő tele-
fonszámot: 06-30/9270-111
vagy 06-30/9010-145_____________________________

Mezőgazdasági munkára zöld
munka szüretre munkaerőt,
brigádokat keresünk augusztus
20-tól-október 31-ig. Érdek-
lődni: 06-20/472-5402 Email:
monick824@gmail.com

Bajor kastélyok, Sasfészek, fo-
cimeccs az Alianz arénában, Ok-
toberfest Münchenben, Salz-
burg és környéke. 2018. októ-
ber 4-7-ig 4 nap 65.000 Ft/fő
Tel.: 06-30/640-3814

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyamok indulnak folyama-
tosan. „B” kategória akár 25.000
Ft állami támogatással. varga-
jogsi.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 sze-
retne betekintést nyerni a kár-
tyavetés tudományába most
lehetősége van erre. Tel.: 06-
70/205-8259, Nemesgulács_____________________________

Természetgyógyász tanfo-
lyam indul Veszprémben szep-
tember 23-án, Egészségügy
tanfolyam szeptember 22-én.
Kineziológia 1-es tanfolyam
október 27-én. Családállítás
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_____________________________

Dajka és  gyógypedagógiai
asszisztens tanfolyam indul
Tapolcán részletfizetéssel. Tel.:
06-30/637-4083, 06-20/423-
7877 Eng.sz.: E-000452/2014

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

Jutalmat adok annak, aki sár-
gabóbitás kakaduim megta-
lálja és visszajuttatja részem-
re. Tel.: Pócsi Béla 06-30/742-
4972
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Szerkesztőség, nyomda: Kölcsey Nyomda, Tapolca, Batsányi u. 1.      Tel./fax: 87/414-678, 414-644   Felelős szerkesztő, kiadó: Kölcsey Norbert      Megjelenik hetente.      A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Tanulni sohasem késő!

ÚJRA ESTI TAGOZATOS GIMNÁZIUM 
SÜMEGEN

ÉRETTSÉGI 2-3 ÉV ALATT
Felnőtteknek korábbi tanulmányaik beszámításával.

A beiratkozás helye:
BALASSI GIMNÁZIUM SÜMEGI TAGINTÉZMÉNYE 

(Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg, Mártírok u. 1-3.)
További információk:

Tobakné Bella Mária 06-30/699-4691 és 06-30/488-9965

Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

terápiás munkatárs,
autóbuszvezető

munkakörökre. 

Részletek:
www.dakaotthon.hu 

06-87/553-210

Fábitherm Kft. keres az alábbi szakterületekre önállóan dolgozni tudó,
munkájára igényes munkavállalókat:

• csőhálózat szerelő szak- ill. betanított munkás,
• villanyszerelő szakmunkás, karbantartási feladatokra, klímaszerelésben 
    jártasság előny, de nem feltétel, min. „B” kat. jogosítvány és vezetési
    gyakorlat szükséges.
• kőműves vagy burkoló szakmunkás, karbantartási feladatokra,
    „B” kat. jogosítvány és vezetési gyakorlat szükséges.

Munkavégzés helye változó. Azonnali kezdéssel, éves foglalkoztatásra. 
Bérezés megegyezés szerint, próbaidő lejártát követően kiemelt kereseti
lehetőség!

Tel.: +36-30/217-3491 vagy e-mail: info@fabitherm.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

00 00
Nyitva minden nap 5 -18

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
augusztus 20. 00 00

(hétfő) 6 -18

Kenyérgyári Kisbolt
Tapolca, Sümegi út 32.

Tejtermékek, pékáru, hentesáru, újság,
alapvető élelmiszerek, gyorsfagyasztott termékek,

vegyi áru, üdítők, gluténmentes termékek. 

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
1 műszakos munkarendbe

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

2 műszakos munkarendbe
Betanított munkásokat

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat (ülő munka, magas kereset)

3 vagy folyamatos műszakrendbe
Betanított munkásokat

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

Raktárosokat, Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

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, CAFETERIA, 13. HAVI JUTTATÁS, 
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA

Kezdő alapbérek 177.000-192.500 Ft/hó-tól

A következő tájékoztató, regisztráció 
és tesztírás időpontja és helyszíne:
Tamási Áron Művelődési Központ

Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.
2018. augusztus 23. (csütörtök) 14 óra.

Lakástextil Vásár!
Ágynemű garnitúrák
(100%pamut, PA-PE, 

hernyóselyem, felnőtt-gyerek)

Lepedők, párnák, terítők, 
konyharuhák és sok egyéb

lakástextil.

Egyedi méretek rendelése
lehetséges rövid határidővel

varrodánkban.

Tel.: 06 -87/321-454, 06-30/9562-108
8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.

(déli elkerülő)
Munkanapokon 8-16-ig.

Plast-Text 2002 Kft.

Írásos jelentkezés szükséges, képzettséget igazoló 
dokumentumok csatolásával, a következő e-mail címre:

szechenyiszki@keri-tapolca.sulinet.hu
Cím: 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8.

Telefon: 06-87/412-736, 06-70/337-28-91
Jelentkezési határidő: szeptember 1.

Szakács szakoktató 
– minimum középfokú és 
mestervizsga végzettséggel.

Továbbá heti 40 órás munkarendben szakácsot keres,
szakmai végzettséggel és minimum 5 éves szakmai 
gyakorlattal.

A SZÉCHENYI ISTVÁN BAPTISTA KÖZÉPISKOLA 
AZ ALÁBBI ÁLLÁSRA HIRDET FELVÉTELT

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! augusztus 21 - augusztus 25-ig

Túrós táskaTúrós táska

Klub szendvicsKlub szendvics

109 Ft
495 Ft/kg

109 Ft
495 Ft/kg139 Ft/db139 Ft/db

Hot dog falatkaHot dog falatka

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

350 Ft/db350 Ft/db

Rakott mézesRakott mézes

199 Ft/db

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

Augusztus 23-án
Édes csütörtök!

Kaukázusi
kefir

220 gr

Kaukázusi
kefir

220 gr

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!

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1. 

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

• Újságok
• Könyvek
• Borítékok
• Dekoráció
• Meghívók
• Képeslapok
• Üdvözlő lapok
• Jegyzettömbök
• Névjegykártyák
• Prospektusok
• Szórólapok
• Plakátok
• Céges levélpapírok
• Címkék
   (öntapadós
    kivitelben is)
• Egyéb nyomdai 
    termékek gyártása.

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ 100x210
bejárati

ajtó
86.000 Ft

-tól.

100x210
bejárati

ajtó
86.000 Ft

-tól.

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

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

• Régi redőnyök javítása.

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

• műanyag
   ablak,
   ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059

XXIV. évf./31.   2018. augusztus 18.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával 
foglalkozó cég felvételt hirdet 2 műszakos munkarendbe 

szeptemberi kezdéssel az alábbi munkakörökbe:

• ÖSSZESZERELŐ 
(asztalos, lakatos végzettséggel)

   Elvárás: szakmunkás bizonyítvány

• SEGÉDMUNKÁS
   (szakértelmet nem igénylő munka, akár hölgyek jelentkezését

   is várjuk, gumitömítés behúzáshoz, csomagoláshoz!)

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK 
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK 
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

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

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

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

• Egy fog hiányától a teljes fogatlanság pótlásáig.
• Prémium implantátum rendszerek 20 év tapasztalattal.

Ambuláns SZÁJSEBÉSZETI műtétek.

KURKODENT
Fogászati

IMPLANTÁTUMOK beültetése.

06-30/323-7469

A 
Magyarország Kormányának  f elkérésére

a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
tiszteleg az Államalapítás évfordulója alkalmából .

Komáromi Kisleány tortával

2018. Augusztus 18-tól
ebben az üzletben

is kapható
Magyarország Tortája.

2018. Augusztus 18-tól
ebben az üzletben

is kapható
Magyarország Tortája.

www.dolcecukraszda.hu

Augusztus 20-án is NYITVA!

BADACSONYtomaj, Kert utca 17.
Hétfőtől szombatig:

6.00-12.00, 12.30-18.00
Vasárnap:

8.00-12.00

Augusztus 20-án

8.00-12.00

(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

Augusztus 20-án 10.30-14.00, 14.30-21.30

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK 
LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ

IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt 

Üzleteiben nem  tartózkodhatnak.

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap: 14.00 - 22.00
05.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

Augusztus 20-án

14.00-22.00

Tapolca, Gyulakeszi út
(Zöldpont autósbolt mellett)

Hétfőtől szombatig:

07.00 - 20.30

Nyitvatartási idő

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK 
LÁTSZÓ SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ

IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

bankkártyás fizetés lehetséges.

18 éven aluli személyek a nemzeti dohánybolt 

Üzleteiben nem  tartózkodhatnak.

Vasárnap: 08.00 - 18.00

Augusztus 20-án

08.00-14.00

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON

HALLÓKÉSZÜLÉKEKHALLÓKÉSZÜLÉKEK
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATINGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ETUNE hallókészülék vásárlása esetén:

EGYET FIZET
KETTŐT KAP!

Tapolca, Petőfi u. 18. (buszpályaudvarral szembeni utca) H-ear Kft.

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az akció visszavonásig érvényes! 
További részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Hallásvizsgálatra bejelentkezés 

telefonon: 06-30/7831-283
H-P: 9–16

Tel.: 
06-30-929-6970

Tel.: 
06-30-929-6972

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

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

KÜLTÉRI MŰANYAG ÖNTAPADÓ

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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NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése, 
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

Domokos Gábor Dániel
ötvös mester

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

Ékszer 

készítés-javítás.Acél ékszerek-karikagyűrűk 
széles választékban!

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Készletről azonnal elvihetők!

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
SZÜRETRE munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: monick824@gmail.com

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

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

Bélyegző
készítés
Bélyegző
készítés

Akár 1 órán
belül is.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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

kft.nyomda

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

Batsányi u. 1. 

knyomda@kolcseynyomda.hu

Akár 1 napon belül is.Akár 1 napon belül is.

NévjegykártyákNévjegykártyák

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 már PIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

AUGUSZTUS 20-ÁN
IS NYITVA!

AUGUSZTUS 20-ÁN
IS NYITVA!
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