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

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXIV. évf./32.   2018. augusztus 25.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

„Tisztelet a Bányász Szaknak,              Jószerencse, áldás lengje át!”

68. BÁNYÁSZNAP
2018. szeptember 1. szombat

A 68. Bányásznap alkalmából szeptember 1-jén közösen szervez ünnepi
megemlékezést és összejövetelt a Bakonyi Bauxit Szakszervezet,

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolcai Szervezete,
a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományőrző Egyesület

és Nyirád Község Önkormányzata.

Nyirádon

Program:
15:30-kor Tapolcán

16:15-kor Nyirádon
16:45-kor Bányásznapi ünnepség a nyirádi Művelődési Házban.

a Tamási Áron Művelődési Központ előtti Bauxitbányászok
szobor koszorúzása és indulás autóbusszal Nyirádra.

megemlékezés és koszorúzás a Bányász Emlékműnél.

A hivatalos program után baráti beszélgetés, vacsora.
A rendező szervezetek szeretettel várják tagjaikat és párjukat. Megjelenés

bányász díszegyenruhában vagy az alkalomhoz illő ünnepi öltözetben.

A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, amit 2018. augusztus 29-én
délig, az alábbi címeken kérünk megtenni:

E-mailben: bauxitszakszerv@gmail.com vagy sziranyi@t-online.hu
telefonon: 06-30/993-2784 vagy 06-20/968-0103

Gyertek el, legyünk együtt, érezzük jól magunkat az ünnepünkön!
Jó szerencsét!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
1 műszakos munkarendbe

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

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

kézi összeszerelőket, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

2 műszakos munkarendbe

3 vagy folyamatos műszakrendbe

Betanított munkásokat

Betanított munkásokat

Raktárosokat, Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel

(ülő munka, magas kereset)

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

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

CAFETERIA,

Kezdő alapbérek 177.000 Ft/hó-tól

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

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

manatwork@manatwork.hu

A TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
USZODAGÉPÉSZ munkatársat keres

egész éves munkára
a Tapolcai Termál Strandra.

Amennyiben nem rendelkezik a fenti végzettséggel,

de villanyszerelő illetve gépész képesítéssel és

gyakorlattal igen, biztosítjuk az uszodagépész

tanfolyam elvégzését.

Bér megegyezés szerint.
Az önéletrajzokat a vgkft.tavfutes@t-online.hu e-mail címre

vagy a 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9. postai címre kérjük elküldeni,
az elérhetőség megjelölésével.

Bejáratott tapolcai

Hamburgerező
bérleti joga átadó, eladó!

Érd.: 06-20/580-2784

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! augusztus 27 - szeptember 1-ig

Kakaós tekercsKakaós tekercs

Teljes kiőrlésű
császárzsemle
Teljes kiőrlésű
császárzsemle

225 Ft
900 Ft/kg

225 Ft
900 Ft/kg139 Ft/db139 Ft/db

Mini pizzás csigaMini pizzás csiga

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

19 Ft/db19 Ft/db

Sacher szeletSacher szelet

199 Ft/db

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

Augusztus 30-án
Édes csütörtök!

Áfonyás
joghurt
250 g

Áfonyás
joghurt
250 g

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

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

Ingyenes parkolási lehetőség!
Az akció a készlet erejéig érvényes. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

/zsebibabatapolca

2000 Ft-os
VÁSÁRLÁSI

UTALVÁNY

Beváltható
minden

iskolatáska
vásárlásakor!

Érvényes:
2018. 08. 01-től
2018. 08. 31-ig.
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TÉPŐZÁRAS és fűzős
TORNACIPŐK

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

(ez nem törik).
Méret: 25-től 43-ig

kaphatóak üzletünkben.
Masszív felépítésű, gumitalpas

Utalványokat
elfogadunk!

- Iskolatáska - Tornanadrágok (piros, kék, fekete)
- Tornadressz - Fehér póló - Alkalmi ruhák
- Tornanazsákok ovizsákok
(mancs, munkagép, lovas, minnies, mickey)

- Ágyneműgarnitúra huzat

VÁLTÓCIPŐK - MATRÓZBLÚZOK 140-től XXL-ig

Minőségi magyar I. osztályú termékek!

Nike, Adidas
sportcipők nagy

választékban kaphatók
17-től 43-as méretig.

Is
k

o
lá

b
a

ó
vo

d
á
b
a

Őszi/átmeneti új és használt
fiú, lány, nadrágok,

szabadidő ruhák, kabátok,
pulcsik, mellények, ingek

nagy választékban
bébitől a kamaszig...

Őszi/átmeneti új és használt
fiú, lány, nadrágok,

szabadidő ruhák, kabátok,
pulcsik, mellények, ingek

nagy választékban
bébitől a kamaszig...

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK
A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

18 ven aluli szem lyek a
nemzeti doh nybolt Üzleteiben

nem  tart zkodhatnak.

é é
á

ó

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 20.30

08.00 - 20.00

Nyitvatartási idő

KÚTFÚRÁS
TALAJHŐ

HASZNOSÍTÁS

SZAHARA 2002 Kft.
Tapolca

Vízker TELEP
Tapolca, Sebron

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

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

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

SZONDA-
FURATOK

TERVEZÉS,
ENGEDÉLYEZÉS,

KIVITELEZÉS

Víz- és PVC

csatornacsövek

idomok és egyéb

szerelvények

Grundfos

szivattyúk,

hidrofor tartályok,

dréncső,

geotextília

értékesítése.

(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

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: monick824@gmail.com

SZÜRETRE
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

2018.09.01. (szombat)

de: 8.00-9.00-ig, du: 16-16.30-igPótoltás:

Az oltást végző állatorvos:
Dr. Ásványi Tamás Tel: 06-20/9217-372
Az ezen időszakban:

/10 testtömeg kg.
Új kisállat egészségügyi könyv (ha szükséges)

kiváltása:
-es megjelölés összköltsége:

Az eb oltását a tartási helyen -ért, a helyszínen
elvégezzük az oltás napján.

oltás díja 4500 Ft.
Féreghajtó 500 Ft

1000 Ft.
Mikrochip 5000 Ft.

7000 Ft

EBOLTÁS DISZEL-MÉRLEGHÁZ

EBOLTÁS TapolcánEBOLTÁS Tapolcán
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében
felhívom az ebtartók figyelmét, hogy

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében

felhívom az ebtartók figyelmét, hogy

Tapolca város ebeinek veszettség oltásaTapolca város ebeinek veszettség oltása

között zajlik a tulajdonos által választott
állatorvosi rendelőben.

között zajlik a tulajdonos által választott
állatorvosi rendelőben.

2018. 09. 03-08.2018. 09. 03-08.

Az eb oltását a tartási helyen Ft-ért, a helyszínen elvégezzük.
Ezen időszakon kívül a rendelő díjszabása szerint lehet a veszettség oltást,

mikrochip-es megjelölést elvégeztetni. Az oltási kötelezettség elmulasztásáért
az állat tartójával szemben kerül kiszabásra.

ezen időszakban 7000

bírság

Az eb oltását a tartási helyen Ft-ért, a helyszínen elvégezzük.
Ezen időszakon kívül a rendelő díjszabása szerint lehet a veszettség oltást,

mikrochip-es megjelölést elvégeztetni. Az oltási kötelezettség elmulasztásáért
az állat tartójával szemben kerül kiszabásra.

ezen időszakban 7000

bírság

Az ezen időszakban: Ft plusz a kötelezően előírt
Ft/10 testtömeg kg.

Új kisállat egészségügyi könyv (ha szükséges) kiváltása: Ft.
-es megjelölés költsége ezen időszakban: Ft.

oltás díja 4500
féreghajtó 500

1000
Mikrochip 5000

Állatorvosi Központ
(06-20/9217-372)

09-11-ig 15-18-ig 08-09-ig

Dr. Ásványi Tamás

de: du: szo:
Tapolca, Batsányi J. u. 44.

Állatorvosi Rendelő
(06-70/413-8505)

08-12-ig 15-18-ig 08-12-ig

Dr. Ruzsa György

de: du: szo:
Tapolca, Fenyves u. 48.

Állatorvosi Rendelő
(06-30/973-6419)

10-11-ig 16.30-18-ig 09-10-ig

Dr. Vecsera Ervin

de: du: szo:
Tapolca, Bajcsy Zs. u. 17. (piactér)

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

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

www.kolcseynyomda.hu
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jságok • önyvek • orítékok • ekoráció

• eghívók • épeslapok • dvözlő lapok

• egyzettömbök • rospektusok • zórólapok

• lakátok • éges levélpapírok • ímkék

(öntapadós kivitelben is)

• gyéb nyomdai termékek gyártása.

Tapolca, Batsányi u. 1.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

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

NYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBENNYOMTATÁS ÓRIÁS MÉRETBEN

TÁBLANYOMTATÁS6

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

BADACSONYtomaj, Kert utca 17.
Hétfőtől szombatig:

6.00-12.00
12.30-18.00

Vasárnap:
8.00-12.00

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK
A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a
nemzeti doh nybolt Üzleteiben

nem  tart zkodhatnak.

é é
á

ó

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
05.00 - 22.00

14.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

az alábbi munkakörökbe:
2 műszakos munkarendbe

szeptemberi kezdéssel

• ÖSSZESZERELŐ

• SEGÉDMUNKÁS

(asztalos, lakatos végzettséggel)
Elvárás: szakmunkás bizonyítvány

(szakértelmet nem igénylő munka, akár hölgyek jelentkezését
is várjuk, gumitömítés behúzáshoz, csomagoláshoz!)

SAJÁT NEVELÉSŰ fehér RÁNTANIVALÓ
HÚSCSIRKEkonyhakész

Tel.: 06-30/3349-651
Lesencetomaj, Kossuth u. 57.

Hatóságilag ellenőrzött!

700 Ft/kg
Megrendelhető:
szeptember 1., 4., 6., 8-ra
Megrendelhető:
szeptember 1., 4., 6., 8-ra

Szabó Ottó
autószerelő mester

autóvillamossági műszerész
mester

Szigliget, Dózsa u. 12.

Tel.: 06-30/9466-763

Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óráig

www.szabootto.hu

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

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

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

Forduljon hozzám bizalommal!

OXYGENEO
ÉS BEETOX

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

apitoxin

HIFU fókuszált ultrahang kezelés
- orvoslásban régóta használt megbízható

technológia
- vágás- és idegen anyag bejuttatása

nélküli eljárás
- az egyik legkorszerűbb természetes

arcfiatalítás
- látványos eredmények
- fájdalommentes
- nincs külsérelmi nyom a kezelés után
- minimális odafigyeléssel egész évben

alkalmazható

Sertéscomb
Sertés csont nélküli karaj
Sertés apróhús
Sertés császárvég

Pápai juhbeles virsli
Pápai extra sonka
Pápai ft. kolozsvári szalonna
Pápai krinolin
Pápai nyelves disznósajt
Pápai sütőkolbász
Mangalica zsír 0,5 kg

Tapolca,

HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT

2018.08.10 - 09.06-ig
990 Ft/kg

1.250 Ft/kg
665 Ft/kg
650 Ft/kg

1.590 Ft/kg
1.990 Ft/kg
1.690 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.290 Ft/kg
1.295 Ft/kg

310 Ft/db

Kft.

Üzletünkbe eladó munkatársat felveszünk! Érd.: 06-30/415-3980

Erzsébet kártyás és SZÉP kártyás fizetési lehetőség!

(620 Ff/kg)

Hétvégi akció!

Augusztus 24-25. (péntek-szombat)

Sertés csont nélküli karaj 1.199 Ft/kg
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Tapolcán nappali + 3 egész
és félszobás, önálló, gázka-
zános fűtésű, csendes he-
lyen lévő, nagy erkélyes sor-
házi lakás eladó. Ir.ár: 12,4
mFt. T.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 2 szo-
bás, konyha – étkezős, hét-
végi ház pincével, saját kúttal,
3 fázisú árammal eladó. Te-
lekterület 2937 m2. Ir.ár: 8,5
mFt. T.: 06-20/915-6635
Révfülöp határában balatoni
panorámás 4 szobás, 18
éves, jó állapotú, jó megkö-
zelíthetőségű, gondozott, dísz-
fás, parkosított telekkel eladó.
Ir.ár: 15,8 MFt. T.: 06-20/915-
6635
Tapolcán 1 egész és 1 fél-
szobás, saját gázkazános, ki-
tűnő állapotú földszinti lakás
eladó. Ir.ár: 10,9 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Tapolcán 60 m2-es lakóte-
rületű 1+2 félszobás, kitűnő
állapotú családi ház eladó kis
telekterülettel. Ir.ár: 14 mFt. T.:
06-20/915-6635
Balatonederics központjá-
ban, csendes helyen nappali
+ 2 szobás, jó állapotú csa-
ládi ház, 3 fázisú árammal, ga-
rázzsal eladó. Ir.ár: 15,9 mFt.
T.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitva tartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő_____________________________

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

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

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

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

Profi fűnyírótraktorok,  ben-
zinmotoros tologatós és ön-
járós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fémvá-
gó szalagfűrészek, ELU gér-
vágó-körfűrész átfordítható
asztallal,  Vaillant átfolyós
vízmelegítős gázbojler újsze-
rű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló sza-
lagcsiszoló 70 cm-es szalag-
hosszal 220 V, légkompresz-
szorok 4 L-től 200 L-ig külön-
böző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is,  benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők,
Hilti-Spit-Makita-Bosch- Me-
tabo fúró- vésőkalapács SDS
MAX, kétkezes vésőkalapács-
bontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, gipszkarton
csavarozó, profi akkus fúrók,
felsőmarók, hegesztőtrafó
220/380V 190 A, kis- és
nagyflexek, szalag-rezgő-ek-
center csiszolók, asztali ket-
tős és vizes köszörűk,  benzin-
és dízelmotoros aggregátorok,
dekopírfűrészek, felsőgeren-
dás vizes csempevágók, ka-
ros fémdaraboló 380/220V-
os, Hilti-Bosch-Makita-Me-
tabo szerszámgép dobozok
eladó. Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

12 db régi, szép (20. századi)
énekes és imádságos ima-
könyvek eladók. Tel.: 06-
30/613-5382_____________________________

Kis kockabála szalma 450
Ft, széna 600 Ft, tritikálé
5500 Ft/q eladó. Tel.: 06-
20/338-2260

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_____________________________

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 szoba, nappali, 58 m2-es
udvar, garázs, 482 m2 kert.
Tel.: 06-20/431-9072_____________________________

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

Halimbai ikerház házrésze-
met saját udvarral, mellék-
épülettel elcserélném tapolcai
társasházra értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06-30/398-4436_____________________________

Mindszentkállán, Kopasz-
hegy lábánál, Káli-medencé-
re panorámás, 3848 m2-es,
belterületi, összközműves te-
lek, 32 m2-es házzal, 25 % be-
építési lehetőséggel eladó.
Ir.ár: 26,8 mFt. Tel.: 06-
30/319-2614_____________________________

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

Káptalantótiban a piachoz
közel 1,8 ha szőlő családi
okok miatt sürgősen eladó.
Tel.: 06-20/3192-969_____________________________

Hegymagas Szent György-
hegyen panorámával eladó
80 m2-es hétvégi ház, nya-
raló, pince présház 2.582 m2
jól termő szőlőterülettel, gyü-
mölcsfákkal teljes felszere-
léssel (5 db  fa hordó-22 hl, 2
db hidraulikus prés, 3 db da-
ráló) Víz, villany és fúrt kút is
van. Ár: 14,9 M Ft Tel: +36-
70/376-7820_____________________________

Balatonrendesen nagyon jó
helyen, a strandtól gyalog
pár percre, 170 m2-es (kettő
szint + alagsor) 6 szobás,
egyedi gázfűtéses családi ház
3 fürdőszobával, 2 garázzsal
1.290 m2 telken eladó.  Ár:
29,9 M Ft Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

Sáskán 3000 m2 belterületi
építési telek nagyon szép ki-
látással eladó. Ár: 2,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a központhoz közel
75 m2-es + 45 m2-es alap-
területű 2 szintes teljesen fel-
újított családi ház  kert nélkül,
kis udvarral, mely jelenleg
fedett autóbeálló. (5 szoba, 2
fürdőszoba, egyedi gáz fűtés
+ vizes kandalló, klíma) eladó
kedvező áron, kedvező felté-
telekkel. T.: +36-70/376-7820  _____________________________

Hévízen eladó egy 74 m2-es
teljesen berendezett, egyedi
gázfűtéses, erkélyes lakás
14 m2-es garázzsal együtt. (2.
emelet, 3 szoba, összkomfort,
nagyon jó állapot, azonnal
költözhető!) Ár: 22,9 M Ft be-
rendezéssel és garázzsal
együtt! É.: +36-70/376-7820

Szent György-hegy nyugati
oldalán, Raposkán 5 szobás
családi ház 1144 m2-es te-
rülettel tulajdonostól eladó.
Tel.: 06-30/851-0553

Eladó Tapolcán, Dobó lakó-
telep, Viszló utcában telje-
sen felújított, 48 m2-es, I.
emeleti, átépített fürdőszo-
bás, 1,5 szobás lakás. A la-
kásban minden új: nyílászá-
rók, beltéri ajtók, konvektorok,
villany-, vízvezetékek, vil-
lanyóra, minden burkolat. Ir.ár:
10,8 mFt. T.: 06-70/596-5168_____________________________

Tapolcán, a Sümegi úton 3
szoba + étkezős, erkéllyel
rendelkező lakás felújítva, mű-
anyag nyílászáróval, klímával,
beépített konyhaszekrénnyel
tulajdonostól eladó. Ingatla-
nosok kíméljenek. Tel.: 06-
30/284-7378, 06-70/779-7557_____________________________

Eladó Tapolcán az Ady utcá-
ba 52 m2-es 4. emeleti 1,5
szobás, városközponti, ala-
csony rezsijű (tégla) lakás 7
m2-es panorámás erkéllyel.
Tel.: 06-70/366-1697_____________________________

Tapolcán a centrumban eladó
egy 127 m2-es kiváló állapo-
tú 3 szoba + nappalis lakás.
Tel.: +36-70/3767-820

A Május 1. utcában 19. sz./08
garázs tulajdonostól eladó.
Tel.: 06-30/284-7378, 06-
70/7797-557

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

Kiadó lakást vagy kis csalá-
di házat keresünk hosszútáv-
ra, bútorozatlanul Tapolcán
illetve vonzáskörzetében. Min-
den megoldás érdekel. 50-es,
fizetőképes házaspár. Tel.:
06-70/524-8513_____________________________

Tapolca belvárosában 54 m2-
es, I. emeleti lakás kiadó hosz-
szútávra. Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Egyedülálló férfi kiadó búto-
rozatlan lakást vagy házat
keres Tapolcán, de távolabb is
lehet 60.000 Ft-ig + rezsi +
kaució. Fizetőképes, megbíz-
ható. Tel.: 06-30/577-0379,
06-87/950-393

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

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

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

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

KIADÓ

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

GARÁZS

LAKÁS AC1Bdg

Szobafestés, mázolás, gipsz-
karton szerelés, kültéri hom-
lokzat felújítás, hõszigetelést,
rövid határidõvel vállalunk,
szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. 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, alvá-
zak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Építőipari munkákat válla-
lunk ingyenes helyszíni fel-
méréssel szakszerűen, precíz
munkavégzés. Tel.: 06-
30/999-2815_____________________________

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

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

_____________________________

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

_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, ár-
ajánlat. Referenciák megte-
kinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munka-
végzés. 
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
vállalok. Tetőszerkezet készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tetőfel-
újítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. Tel.: 06-70/600-7729

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

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 nyom-
vonalazása. Tel.: 06-20/925-
2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

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

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

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-
régi tetőszerkezetek, kiülők,
garázsok, előtetők, féltetők
építését, javítását és bádo-
gozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkarto-
nozás, gipszkarton válaszfal
építése, lambériázás, parket-
tázás, PVC fektetés. Igény
szerint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

_____________________________

Masszázs, stressz oldás ki-
neziológiával, kártyavetés,
spirituális tanácsadás, rein-
karnációs utaztatás. Beje-
lentkezés időpont egyezte-
téssel: 06-70/205-8259 Ne-
mesgulács

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-
biztonsági tanácsadás, gáz-
ipari mûszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. 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, ló-
szerszám, foci, ponyva,
farmer, bõrkabát javítása, cip-
zár cseréje. Póráz, nyakörv,
derékszíj kapható. Ringlizés,
patentozás. Munkaruházat!
Nyitva: H: szünnap, K-SZ-P: 8-
16, CS: 8-18, SZ: 8-12,
Ebédidõ 12-13_____________________________

Varrás! Meghízott – lefo-
gyott? Alakíttassa át ruháját,
bélés csere, cipzár csere,
függönyszegés, nadrág fel-
hajtás azonnal. Tapolca, Keszt-
helyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267
Nyitvatartás: keddtől péntekig
9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot, föld-
fúrót, bozótvágót, vizes kõvá-
gót, vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, aszfaltvágót, fúrót,
vésõt és még sok mindent.
Érd.: Marton Gépkölcsönzõ Ta-
polca, József A. u. 12. T.: 06-
87/321-341, 06-30/756-8855_____________________________

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

Energetikai tanúsítást válla-
lok gyors határidővel, kedve-
ző áron Tapolcán és környé-
kén. Tel.: 06-30/956-7005_____________________________

Nagyobb területek fűkaszá-
lását vállaljuk. T.: 06-30/613-
6743

Szőlész-borász vállalja ki-
sebb szőlőterület (nyaraló,
kisbirtok) gondozását, borok
kezelését. Tel.: 06-20/370-
9740_____________________________

Redőnyök, reluxák, különfé-
le bel- és kültéri árnyékolók
beépítése, cseréje. Tel.: 06-
20/366-8659_____________________________

Könyvelőiroda könyvelést
vállal egyéni vállalkozók és
gazdasági társaságok részé-
re. Tel.: 06-70/607-7086_____________________________

Pedagógus gyermekfelügye-
letet vállal. Tel.: 06-20/463-
1626_____________________________

Kőműves vállal térkövezést,
burkolást, egyéb munkákat.
Tel.: 06-20/961-8195_____________________________

Lakásfelújítást vállalok. Fes-
tést, burkolást, gipszkarton
szerelést. Tel.: 06-70/674-
9925_____________________________

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

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

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

1996-os évjáratú Peugeot
106-os személygépkocsi el-
adó. Tel.: 06-20/479-6735

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

LEGO-t vásárolok, akár na-
gyobb mennyiségben is. E-
mail: legomarcell@gmail.com
Érd.: 06-30/3977-912_____________________________

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

Kati Kertje Balatonedericsen
várja a kertészkedőket. Mus-
kátli, egynyári virágok akció-
san a készlet erejéig! Évelő és
vízi növények. Nyitva: jó idő-
ben mindennap. Tel.: 06-
70/2278-931_____________________________

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

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

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

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

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

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

Életjáradékot fizetnék la-
kásért, házért, ingatlanért kor-
rekten. 06-70/522-2398_____________________________

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

Vásárolnék hagyatékból fa-
teknőt, fa melencét, porcelá-
nokat, faliórákat, luszter lám-
pát, kitüntetéseket, régi gye-
rek bádog játékokat és egyéb
régiségeket. Te.: 06-30/769-
2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú
Simson motorokat és Simson
alkatrészeket, egyéb régi mo-
torokat. Tel.: 06-30/333-3978_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T,
hómarók, vizesvágók 200-
250 mm, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók, kör-
fűrész, gerendavágó), hidra-
ulikus tápegység 300 bar/380
V,  benzin- és dízelmotoros
aggregátorok, levegős szer-
számok,  tányércsiszoló 350
mm 380 V,  festék- és ha-
barcskeverők, benzin és dízel
oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, falhoronymaró, op-
tikai távolságmérő,  optikai
szintező,  profi szintezőáll-
vány, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek Hilti-Fein-
Bosch-Makita gipszkarton-
csavarozók,  gőzölős tapéta
eltávolító gép, kapocs- és
szögbelövő gép 220V, Hilti
12V-os fúró-csavarozó, Hilti-
Bosch akkus fúró-véső kala-
pács 36V, Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűré-
szek,  Echo egykezes profi
motorfűrész, Makita akkus
szegélyvágó, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest
horgászcsónaknak eladó. Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-
018

Eladó Velux burkoló keret
max. 8 mm vastag, 78 x 118
cm, rattan ülőgarnitúra, ka-
napé, fotelek, asztal. Tel.: 06-
30/563-8320_____________________________

Tojótyúkok eladók Lesence-
istvándon 600 Ft/db. Tel.: 06-
30/500-9376_____________________________

Eladó 2 db császártöltési
műanyag bortároló tartály.
Tel.: 06-30/5726-318_____________________________

Szénabála és szalmabála
120x160-as jó minőségben el-
adó. Tel.: 06-30/227-7549_____________________________

Padlásburkoló régi tégla tisz-
tított, mosott állapotban el-
adó. Ár 10.000 Ft./m2. Stílus
Galéria Antikvitás. Csigó Ma-
lom Gyulakeszi Kossuth Lajos
utca 109. Nyitva naponta 9 -
17 óra között vasárnap is. Tel.
06-20-534 1333

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

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrész-
üzemi melléktermék (parket-
ta és széldeszka) méretre
vágva, konyhakészen kiszál-
lítva eladó. T.: 06-30/339-
7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő
széldeszka léces és széles
szállítás. T.: 06-20/9469-678

Eladó 1 db pillangó profilú gu-
mihengeres kiváló teljesít-
ményű zúzó-bogyózó, 3 fázi-
sú motorral, 2 db 2 m x 1 m
fémkád, 1 db vonószemes 2
tonnás utánfutó, 1 db Mitsu-
bishi L200-as platótető, asz-
talos 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_____________________________

Vegyes szőlő kb. 10-15 q
egyben vagy külön eladó,
akár mustban is. Augusztus
25-ei szürettel. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06-30/478-
7894, 06-20/241-2214_____________________________

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

Zweigelt kékfrankos borsző-
lő őstermelőtől 10 q eladó
szeptemberi szürettel. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/855-4401_____________________________

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

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

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

SZŐLÉSZET

TŰZIFA )

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

Eladó Ábrahámhegyen sző-
lőtermés (90% olaszrizling),
kb. 1000-1200 kg, saját sze-
déssel, szeptember közepei
szürettel. Tel.: 06-20/972-
5060_____________________________

Káli-medencében szeptem-
ber 2. hétvégéjére 4-6 fős szü-
retelő brigádot keresek. Idő-
pont egyeztetés: 06-20/242-
1320_____________________________

Monostorapátiban 50-60 q
rizling borszőlő eladó. Tel.:
06-70/908-5707_____________________________

Lesencefalun vegyes szőlő
eladó 4-5 mázsa. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
70/299-6719_____________________________

Monostorapátiban musko-
tály szőlő eladó. Tel.: 06-
30/823-7626_____________________________

Ottonel Muskotály kb. 3 má-
zsa, olaszrizling kb. 8 mázsa,
ősmagyar kövidinka kb. 5
mázsa, vegyes szőlő kb. 3
mázsa eladó Lesencetomajon.
Ár: 50-80 Ft/kg. Kisebb tétel-
ben is, őstermelőtől, szőlő
származási papírral. Tel.: 06-
30/866-2967_____________________________

Eladó 1 db 80 l-es fehérbo-
ros hordó. Ir.ár: 8.000 Ft.
Ugyanitt eladó 4-5 mázsa
rizling és zöldvertelini szőlő.
Ir.ár: 110 Ft/kg. Tel.: 06-
70/2120-375_____________________________

Szent György-hegyen ezerjó
kb. 10-12 q, olaszrizling kb. 30
q, igény szerinti szüreti idő-
ponttal 130 Ft/kg áron hely-
színi fizetéssel eladó. Tel.:
06-70/6363-374_____________________________

Szent György-hegyen 10-15
q olaszrizling szőlő szeptem-
ber közepe táji szürettel eladó.
Uitt: hagyományos mosógép
eladó. Tel.: 06-30/293-2340,
06-87/687-758_____________________________

Olaszrizling 1000 liter eladó.
Tel.: 06-70/224-0291_____________________________

Szőlőfelvásárlás! Szent
György-hegyi olaszrizling sző-
lőt vásárolnék 10 mázsát,
szeptember eleji szürettel.
Tel.: 06-20/522-8954_____________________________

Szent György-hegyen 20 q
chardonnay és 30 q olaszriz-
ling szőlő eladó. Tel.: 06-
20/429-6372_____________________________

5-7 q olaszrizling és 3-5 q
zweigelt vörös szőlő eladó
Badacsonyörsön. Tel.: 06-
20/479-6735

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Szigligetre, Talián-
dörögdre, Lesencetomajra,
Nyirádra helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személye-
sen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059_____________________________

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

ÁLLÁS -,

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

B. kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező sofőrt rakodó-pa-
koló munkakörre, bér: napi
12.000 Ft, takarítónő-bejáró-
nőt bér: 1000 Ft/óra, mozgó-
büfébe eladót, parkolót-rako-
dót keresek, bér: napi 10.000
Ft. Tel.: 06-20/416-8948_____________________________

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

Badacsonyi borászat gya-
korlattal rendelkező szőlész-
borász és szőlőmunkában jár-
tas kollégát keres, éves be-
jelentett állásra. Jelentkezé-
seket a 06-30/868-1362-es
telefonszámra várjuk._____________________________

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

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

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

Lassan vége a szezonnak. A
megnövekedett vendéglét-
szám kiszolgálásához a sze-
zonális munkák után mi egész
éves állást, biztonságot, biz-
tos jövedelmet kínálunk sza-
kácsnak, konyhai kisegítő-
nek, főzőasszonynak, recep-
ciósnak Révfülöpön az Evan-
gélikus Oktatási Központban,
szeptember 1-jei munkakez-
déssel. Fényképes önéletraj-
zot várunk a revfulop@
lutheran.hu címre. _____________________________

Borászat, pince és szőlő-
munkára fizikai munkatársat
keres. Jelentkezni önéletrajz-
zal e-mailben: 
laszlo.nagyronai@euron.hu_____________________________

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

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

Egész éves állások: szaká-
csot, konyhai munkatársakat
keresünk teljes éves állásra,
biztos jövedelemmel, szociá-
lis biztonsággal. Ugyanitt re-
cepciósokat is felveszünk.
Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajzzal a revfulop@lut-
heran.hu címen. Akár azonnali
belépéssel. Evangélikus Ok-
tatási Központ, Révfülöp

Badacsonyi borászat azon-
nali kezdéssel, éves bejelen-
tett állásra gyakorlott pince-
munkást keres. +36 30 520
1748 _____________________________

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

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

Hévízi ajándéküzletbe és már-
kaüzletbe éves állásra fiatal el-
adót felveszünk. Tel.: 06-
70/363-3453_____________________________

15 szobás badacsonyi éves
nyitva tartású hotel a La Car-
te éttermébe keres mosoga-
tót éves állásra. Tel.: 06-
20/278-6616_____________________________

15 szobás badacsonyi éves
nyitva tartású hotel a La Car-
te éttermébe keres felszolgá-
lót éves állásra. Tel.: 06-
20/278-6616_____________________________

Fakitermeléshez fűrészest
és segédmunkást keresek.
Tel.: 06-30/600-8065_____________________________

A Tapolca Diák- és Közétkez-
tető Kft konyhai kisegítő mun-
kakör betöltésére, éves állásra
munkatársat keres. Jelent-
kezni fényképes önéletrajz-
zal a következő e-mail címen
lehet: info@kozetkezteto.hu_____________________________

Keresek tetőfedő segéd-
munkára, munkájára igényes,
józan életű munkavállalót.
Előny B. kategóriás jogosít-
vány. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-70/620-5479_____________________________

Tapolcai termelő üzem férfi,
pék szakmunkást, vagy pék
betanított munkást keres. Je-
lentkezni lehet hétfőtől pén-
tekig 8 - 16 óráig a 20/347-
4687-es számon! _____________________________

Tapolcai termelő üzem gép-
kocsivezetőt keres hajnali
árukiszállításra. Jelentkezni
lehet hétfőtől péntekig 8 -16
óráig a 20/347-4687-es szá-
mon!_____________________________

Konyhai kisegítőt keresünk
azonnali kezdéssel, kiemelt
bérezéssel. Tapolcáról a be-
járás biztosított. Szeptem-
ber 22-ei rendezvényre
konyhai kisegítőket, fel-
szolgálókat keresek. Tel.:
06-30/350-8480_____________________________

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

Badacsonyi borozónkba ke-
resünk a hideg idő beálltáig
terjedő időszakra pultos-po-
hárleszedő alkalmazottat, jó
kereseti lehetőséggel. Tel.:
06-30/414-3477_____________________________

Dream Team Étterembe Ta-
polcára éves állásra pizzasü-
tőt keresünk. Betanítást vál-
lalunk. Tel.: 06-30/9019-849_____________________________

Dream Team Étterembe Ta-
polcára konyhai kisegítőt ke-
resünk részmunkaidőben és
teljes állásban is. Tel.: 06-
30/9019-849

Kőművest és segédmunkást
bejelentett munkahelyre éves
állásra felveszek. Bér meg-
egyezés szerint. Szabadság és
munkaruha biztosított. Tel.:
06-30/455-9006_____________________________

Konyhai kisegítőt keresünk
révfülöpi étterembe 1 hó-
napra. Tel.: 06-30/435-5230

Bajor kastélyok, Sasfészek,
focimeccs az Alianz aréná-
ban, Oktoberfest München-
ben, Salzburg és környéke.
2018. október 4-7-ig 4 nap
65.000 Ft/fő Tel.: 06-30/640-
3814

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyam indul szeptember
első hetében. „B” kategória
akár 25.000 Ft állami támo-
gatással. vargajogsi.hu Tel.:
06-20/9501-067 (2018. má-
sodik 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 %)_____________________________

Természetgyógyász tanfo-
lyam indul Veszprémben
szeptember 23-án, Egész-
ségügy tanfolyam szeptem-
ber 22-én. Kineziológia 1-es
tanfolyam október 27-én.
Családállítás október 14.  Ref-
lexológia tanfolyam (talp-
masszázs) indul november-
ben, dr. Csikai Erzsébet tan-
könyvíró és vizsgabizottsági
tag részvételével. Továbbá:
Akupresszúra, Bach-virág te-
rápia, Szimbólumterápia, Bio-
energetika, Metamorf masz-
százs, Tibeti hangtál, Gyer-
mekkineziológia oktatói tan-
folyam, stb. Várom előzetes
érdeklődésüket és jelentke-
zésüket! 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. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák
F. u. 43. 06-83/311-382, 06-
30/375-2734

60-as nyugdíjas hölgy keresi,
intelligens, utazást, termé-
szetet kedvelő, káros szen-
vedélyektől mentes társát
65-70 éves  korig. Tapolca és
Balaton északi part. Tel.: 06-
30/688-7507
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Tapolcán nappali + 3 egész
és félszobás, önálló, gázka-
zános fűtésű, csendes he-
lyen lévő, nagy erkélyes sor-
házi lakás eladó. Ir.ár: 12,4
mFt. T.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 2 szo-
bás, konyha – étkezős, hét-
végi ház pincével, saját kúttal,
3 fázisú árammal eladó. Te-
lekterület 2937 m2. Ir.ár: 8,5
mFt. T.: 06-20/915-6635
Révfülöp határában balatoni
panorámás 4 szobás, 18
éves, jó állapotú, jó megkö-
zelíthetőségű, gondozott, dísz-
fás, parkosított telekkel eladó.
Ir.ár: 15,8 MFt. T.: 06-20/915-
6635
Tapolcán 1 egész és 1 fél-
szobás, saját gázkazános, ki-
tűnő állapotú földszinti lakás
eladó. Ir.ár: 10,9 mFt. T.: 06-
20/915-6635
Tapolcán 60 m2-es lakóte-
rületű 1+2 félszobás, kitűnő
állapotú családi ház eladó kis
telekterülettel. Ir.ár: 14 mFt. T.:
06-20/915-6635
Balatonederics központjá-
ban, csendes helyen nappali
+ 2 szobás, jó állapotú csa-
ládi ház, 3 fázisú árammal, ga-
rázzsal eladó. Ir.ár: 15,9 mFt.
T.: 06-20/915-6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és
Értékbecslő Iroda Tapolca,
Ady E. u. 18. A lph. fsz. 4.
Régi Postaudvar Tel.: 06-
20/915-6635. Nyitva tartás:
H-P 07.30-15.30. Kizáróla-
gossági feltétel nélkül, tisz-
tán 3%-os közvetítési juta-
lékkel foglalkozom 22 éves
gyakorlattal ingatlanok köz-
vetítésével. Böröcz Zsolt
okl. erdőmérnök ingatlan-
közvetítő_____________________________

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

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

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

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

Profi fűnyírótraktorok,  ben-
zinmotoros tologatós és ön-
járós profi fűnyírók, Stihl –
Husqvarna fűkaszák, fémvá-
gó szalagfűrészek, ELU gér-
vágó-körfűrész átfordítható
asztallal,  Vaillant átfolyós
vízmelegítős gázbojler újsze-
rű, Husqvarna damilos ké-
ses fűkasza, asztali álló sza-
lagcsiszoló 70 cm-es szalag-
hosszal 220 V, légkompresz-
szorok 4 L-től 200 L-ig külön-
böző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is,  benzinmotoros és
elektromos gyepszellőztetők,
Hilti-Spit-Makita-Bosch- Me-
tabo fúró- vésőkalapács SDS
MAX, kétkezes vésőkalapács-
bontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, gipszkarton
csavarozó, profi akkus fúrók,
felsőmarók, hegesztőtrafó
220/380V 190 A, kis- és
nagyflexek, szalag-rezgő-ek-
center csiszolók, asztali ket-
tős és vizes köszörűk,  benzin-
és dízelmotoros aggregátorok,
dekopírfűrészek, felsőgeren-
dás vizes csempevágók, ka-
ros fémdaraboló 380/220V-
os, Hilti-Bosch-Makita-Me-
tabo szerszámgép dobozok
eladó. Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

12 db régi, szép (20. századi)
énekes és imádságos ima-
könyvek eladók. Tel.: 06-
30/613-5382_____________________________

Kis kockabála szalma 450
Ft, széna 600 Ft, tritikálé
5500 Ft/q eladó. Tel.: 06-
20/338-2260

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_____________________________

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 szoba, nappali, 58 m2-es
udvar, garázs, 482 m2 kert.
Tel.: 06-20/431-9072_____________________________

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

Halimbai ikerház házrésze-
met saját udvarral, mellék-
épülettel elcserélném tapolcai
társasházra értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06-30/398-4436_____________________________

Mindszentkállán, Kopasz-
hegy lábánál, Káli-medencé-
re panorámás, 3848 m2-es,
belterületi, összközműves te-
lek, 32 m2-es házzal, 25 % be-
építési lehetőséggel eladó.
Ir.ár: 26,8 mFt. Tel.: 06-
30/319-2614_____________________________

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

Káptalantótiban a piachoz
közel 1,8 ha szőlő családi
okok miatt sürgősen eladó.
Tel.: 06-20/3192-969_____________________________

Hegymagas Szent György-
hegyen panorámával eladó
80 m2-es hétvégi ház, nya-
raló, pince présház 2.582 m2
jól termő szőlőterülettel, gyü-
mölcsfákkal teljes felszere-
léssel (5 db  fa hordó-22 hl, 2
db hidraulikus prés, 3 db da-
ráló) Víz, villany és fúrt kút is
van. Ár: 14,9 M Ft Tel: +36-
70/376-7820_____________________________

Balatonrendesen nagyon jó
helyen, a strandtól gyalog
pár percre, 170 m2-es (kettő
szint + alagsor) 6 szobás,
egyedi gázfűtéses családi ház
3 fürdőszobával, 2 garázzsal
1.290 m2 telken eladó.  Ár:
29,9 M Ft Tel.: +36-70/376-
7820_____________________________

Sáskán 3000 m2 belterületi
építési telek nagyon szép ki-
látással eladó. Ár: 2,9 M Ft
Tel.: +36-70/376-7820_____________________________

Tapolcán a központhoz közel
75 m2-es + 45 m2-es alap-
területű 2 szintes teljesen fel-
újított családi ház  kert nélkül,
kis udvarral, mely jelenleg
fedett autóbeálló. (5 szoba, 2
fürdőszoba, egyedi gáz fűtés
+ vizes kandalló, klíma) eladó
kedvező áron, kedvező felté-
telekkel. T.: +36-70/376-7820  _____________________________

Hévízen eladó egy 74 m2-es
teljesen berendezett, egyedi
gázfűtéses, erkélyes lakás
14 m2-es garázzsal együtt. (2.
emelet, 3 szoba, összkomfort,
nagyon jó állapot, azonnal
költözhető!) Ár: 22,9 M Ft be-
rendezéssel és garázzsal
együtt! É.: +36-70/376-7820

Szent György-hegy nyugati
oldalán, Raposkán 5 szobás
családi ház 1144 m2-es te-
rülettel tulajdonostól eladó.
Tel.: 06-30/851-0553

Eladó Tapolcán, Dobó lakó-
telep, Viszló utcában telje-
sen felújított, 48 m2-es, I.
emeleti, átépített fürdőszo-
bás, 1,5 szobás lakás. A la-
kásban minden új: nyílászá-
rók, beltéri ajtók, konvektorok,
villany-, vízvezetékek, vil-
lanyóra, minden burkolat. Ir.ár:
10,8 mFt. T.: 06-70/596-5168_____________________________

Tapolcán, a Sümegi úton 3
szoba + étkezős, erkéllyel
rendelkező lakás felújítva, mű-
anyag nyílászáróval, klímával,
beépített konyhaszekrénnyel
tulajdonostól eladó. Ingatla-
nosok kíméljenek. Tel.: 06-
30/284-7378, 06-70/779-7557_____________________________

Eladó Tapolcán az Ady utcá-
ba 52 m2-es 4. emeleti 1,5
szobás, városközponti, ala-
csony rezsijű (tégla) lakás 7
m2-es panorámás erkéllyel.
Tel.: 06-70/366-1697_____________________________

Tapolcán a centrumban eladó
egy 127 m2-es kiváló állapo-
tú 3 szoba + nappalis lakás.
Tel.: +36-70/3767-820

A Május 1. utcában 19. sz./08
garázs tulajdonostól eladó.
Tel.: 06-30/284-7378, 06-
70/7797-557

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

Kiadó lakást vagy kis csalá-
di házat keresünk hosszútáv-
ra, bútorozatlanul Tapolcán
illetve vonzáskörzetében. Min-
den megoldás érdekel. 50-es,
fizetőképes házaspár. Tel.:
06-70/524-8513_____________________________

Tapolca belvárosában 54 m2-
es, I. emeleti lakás kiadó hosz-
szútávra. Tel.: 06-30/9477-270_____________________________

Egyedülálló férfi kiadó búto-
rozatlan lakást vagy házat
keres Tapolcán, de távolabb is
lehet 60.000 Ft-ig + rezsi +
kaució. Fizetőképes, megbíz-
ható. Tel.: 06-30/577-0379,
06-87/950-393

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

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

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

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

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

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, alvá-
zak, kerítések, falak, pincék,
sírkövek, nyílászárók, pa-
rasztfödémek stb. tisztítása
homokfúvással. Érd.: 06-
30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

Építőipari munkákat válla-
lunk ingyenes helyszíni fel-
méréssel szakszerűen, precíz
munkavégzés. Tel.: 06-
30/999-2815_____________________________

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

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

_____________________________

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

_____________________________

Festés–mázolás–hőszigete-
lés–tapétázás, gipszkartono-
zás, helyszíni felmérés, ár-
ajánlat. Referenciák megte-
kinthetők weboldalunkon.
Gyors, pontos, tiszta munka-
végzés. 
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
vállalok. Tetőszerkezet készí-
tése, lécezés, fóliázás, bádo-
gozás, cserepezés és tetőfel-
újítás. Uitt. veszélyes fák ki-
vágása. Tel.: 06-70/600-7729

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

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 nyom-
vonalazása. Tel.: 06-20/925-
2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

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

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

Ács-állványozással kapcso-
latos munkát vállalunk, új-
régi tetőszerkezetek, kiülők,
garázsok, előtetők, féltetők
építését, javítását és bádo-
gozást vállalunk. Tel.: 06-
30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkarto-
nozás, gipszkarton válaszfal
építése, lambériázás, parket-
tázás, PVC fektetés. Igény
szerint takarítással is. Korrekt,
tiszta, minőségi munka, ga-
ranciával! T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

_____________________________

Masszázs, stressz oldás ki-
neziológiával, kártyavetés,
spirituális tanácsadás, rein-
karnációs utaztatás. Beje-
lentkezés időpont egyezte-
téssel: 06-70/205-8259 Ne-
mesgulács

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék
elemzés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-
biztonsági tanácsadás, gáz-
ipari mûszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. 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, ló-
szerszám, foci, ponyva,
farmer, bõrkabát javítása, cip-
zár cseréje. Póráz, nyakörv,
derékszíj kapható. Ringlizés,
patentozás. Munkaruházat!
Nyitva: H: szünnap, K-SZ-P: 8-
16, CS: 8-18, SZ: 8-12,
Ebédidõ 12-13_____________________________

Varrás! Meghízott – lefo-
gyott? Alakíttassa át ruháját,
bélés csere, cipzár csere,
függönyszegés, nadrág fel-
hajtás azonnal. Tapolca, Keszt-
helyi úton lévő MOL benzinkút
mögött. T.: 06-30/315-6267
Nyitvatartás: keddtől péntekig
9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

_____________________________

Gépkölcsönzõ, alkatrész ke-
reskedés. Kerti gépek alkat-
részei, kiegészítõi. Motorfûrész
láncok, elektromos gépek szén-
keféi, láncélezés. Kölcsö-
nözzön: lapvibrátort, döngölõt,
aggregátort, beton vibrot, föld-
fúrót, bozótvágót, vizes kõvá-
gót, vésõgépet, sövényvágót,
betonkeverõt, kõroppantót,
gyeplazítót, aszfaltvágót, fúrót,
vésõt és még sok mindent.
Érd.: Marton Gépkölcsönzõ Ta-
polca, József A. u. 12. T.: 06-
87/321-341, 06-30/756-8855_____________________________

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

Energetikai tanúsítást válla-
lok gyors határidővel, kedve-
ző áron Tapolcán és környé-
kén. Tel.: 06-30/956-7005_____________________________

Nagyobb területek fűkaszá-
lását vállaljuk. T.: 06-30/613-
6743

Szőlész-borász vállalja ki-
sebb szőlőterület (nyaraló,
kisbirtok) gondozását, borok
kezelését. Tel.: 06-20/370-
9740_____________________________

Redőnyök, reluxák, különfé-
le bel- és kültéri árnyékolók
beépítése, cseréje. Tel.: 06-
20/366-8659_____________________________

Könyvelőiroda könyvelést
vállal egyéni vállalkozók és
gazdasági társaságok részé-
re. Tel.: 06-70/607-7086_____________________________

Pedagógus gyermekfelügye-
letet vállal. Tel.: 06-20/463-
1626_____________________________

Kőműves vállal térkövezést,
burkolást, egyéb munkákat.
Tel.: 06-20/961-8195_____________________________

Lakásfelújítást vállalok. Fes-
tést, burkolást, gipszkarton
szerelést. Tel.: 06-70/674-
9925_____________________________

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

EMELŐKOSARAS autóval
munkát vállalok! Bérelhető!
Veszélyes fák kivágása, galy-
lyazása, festés, molinó, vil-
lanyszerelés, csatornatisztítás
vagy bármilyen magasban
végezendő munka 20 méter
magasságig. SZABÓ ADRI-
ÁN, TAPOLCA 06-20/563-
6767

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

1996-os évjáratú Peugeot
106-os személygépkocsi el-
adó. Tel.: 06-20/479-6735

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

LEGO-t vásárolok, akár na-
gyobb mennyiségben is. E-
mail: legomarcell@gmail.com
Érd.: 06-30/3977-912_____________________________

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

Kati Kertje Balatonedericsen
várja a kertészkedőket. Mus-
kátli, egynyári virágok akció-
san a készlet erejéig! Évelő és
vízi növények. Nyitva: jó idő-
ben mindennap. Tel.: 06-
70/2278-931_____________________________

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

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

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

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

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

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

Életjáradékot fizetnék la-
kásért, házért, ingatlanért kor-
rekten. 06-70/522-2398_____________________________

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

Vásárolnék hagyatékból fa-
teknőt, fa melencét, porcelá-
nokat, faliórákat, luszter lám-
pát, kitüntetéseket, régi gye-
rek bádog játékokat és egyéb
régiségeket. Te.: 06-30/769-
2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú
Simson motorokat és Simson
alkatrészeket, egyéb régi mo-
torokat. Tel.: 06-30/333-3978_____________________________

Fahasító gépek 4 – 25 T,
hómarók, vizesvágók 200-
250 mm, profi ácsipari gépek
(nagyméretű felsőmarók, kör-
fűrész, gerendavágó), hidra-
ulikus tápegység 300 bar/380
V,  benzin- és dízelmotoros
aggregátorok, levegős szer-
számok,  tányércsiszoló 350
mm 380 V,  festék- és ha-
barcskeverők, benzin és dízel
oldalkihajtásos állómotorok
2-9 LE-ig, falhoronymaró, op-
tikai távolságmérő,  optikai
szintező,  profi szintezőáll-
vány, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek Hilti-Fein-
Bosch-Makita gipszkarton-
csavarozók,  gőzölős tapéta
eltávolító gép, kapocs- és
szögbelövő gép 220V, Hilti
12V-os fúró-csavarozó, Hilti-
Bosch akkus fúró-véső kala-
pács 36V, Stihl-Husqvarna-
Jonsered újszerű láncfűré-
szek,  Echo egykezes profi
motorfűrész, Makita akkus
szegélyvágó, 5x2 m-es kis-
merülésű vitorlás hajótest
horgászcsónaknak eladó. Tel.:
06-20/478-4654, 06-87/701-
018

Eladó Velux burkoló keret
max. 8 mm vastag, 78 x 118
cm, rattan ülőgarnitúra, ka-
napé, fotelek, asztal. Tel.: 06-
30/563-8320_____________________________

Tojótyúkok eladók Lesence-
istvándon 600 Ft/db. Tel.: 06-
30/500-9376_____________________________

Eladó 2 db császártöltési
műanyag bortároló tartály.
Tel.: 06-30/5726-318_____________________________

Szénabála és szalmabála
120x160-as jó minőségben el-
adó. Tel.: 06-30/227-7549_____________________________

Padlásburkoló régi tégla tisz-
tított, mosott állapotban el-
adó. Ár 10.000 Ft./m2. Stílus
Galéria Antikvitás. Csigó Ma-
lom Gyulakeszi Kossuth Lajos
utca 109. Nyitva naponta 9 -
17 óra között vasárnap is. Tel.
06-20-534 1333

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

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrész-
üzemi melléktermék (parket-
ta és széldeszka) méretre
vágva, konyhakészen kiszál-
lítva eladó. T.: 06-30/339-
7950_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000
Ft/m3 szállítással együtt kap-
ható, konyhakészen. Fenyő
széldeszka léces és széles
szállítás. T.: 06-20/9469-678

Eladó 1 db pillangó profilú gu-
mihengeres kiváló teljesít-
ményű zúzó-bogyózó, 3 fázi-
sú motorral, 2 db 2 m x 1 m
fémkád, 1 db vonószemes 2
tonnás utánfutó, 1 db Mitsu-
bishi L200-as platótető, asz-
talos 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_____________________________

Vegyes szőlő kb. 10-15 q
egyben vagy külön eladó,
akár mustban is. Augusztus
25-ei szürettel. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06-30/478-
7894, 06-20/241-2214_____________________________

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

Zweigelt kékfrankos borsző-
lő őstermelőtől 10 q eladó
szeptemberi szürettel. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/855-4401_____________________________

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

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

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

SZŐLÉSZET

TŰZIFA )

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

Eladó Ábrahámhegyen sző-
lőtermés (90% olaszrizling),
kb. 1000-1200 kg, saját sze-
déssel, szeptember közepei
szürettel. Tel.: 06-20/972-
5060_____________________________

Káli-medencében szeptem-
ber 2. hétvégéjére 4-6 fős szü-
retelő brigádot keresek. Idő-
pont egyeztetés: 06-20/242-
1320_____________________________

Monostorapátiban 50-60 q
rizling borszőlő eladó. Tel.:
06-70/908-5707_____________________________

Lesencefalun vegyes szőlő
eladó 4-5 mázsa. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-
70/299-6719_____________________________

Monostorapátiban musko-
tály szőlő eladó. Tel.: 06-
30/823-7626_____________________________

Ottonel Muskotály kb. 3 má-
zsa, olaszrizling kb. 8 mázsa,
ősmagyar kövidinka kb. 5
mázsa, vegyes szőlő kb. 3
mázsa eladó Lesencetomajon.
Ár: 50-80 Ft/kg. Kisebb tétel-
ben is, őstermelőtől, szőlő
származási papírral. Tel.: 06-
30/866-2967_____________________________

Eladó 1 db 80 l-es fehérbo-
ros hordó. Ir.ár: 8.000 Ft.
Ugyanitt eladó 4-5 mázsa
rizling és zöldvertelini szőlő.
Ir.ár: 110 Ft/kg. Tel.: 06-
70/2120-375_____________________________

Szent György-hegyen ezerjó
kb. 10-12 q, olaszrizling kb. 30
q, igény szerinti szüreti idő-
ponttal 130 Ft/kg áron hely-
színi fizetéssel eladó. Tel.:
06-70/6363-374_____________________________

Szent György-hegyen 10-15
q olaszrizling szőlő szeptem-
ber közepe táji szürettel eladó.
Uitt: hagyományos mosógép
eladó. Tel.: 06-30/293-2340,
06-87/687-758_____________________________

Olaszrizling 1000 liter eladó.
Tel.: 06-70/224-0291_____________________________

Szőlőfelvásárlás! Szent
György-hegyi olaszrizling sző-
lőt vásárolnék 10 mázsát,
szeptember eleji szürettel.
Tel.: 06-20/522-8954_____________________________

Szent György-hegyen 20 q
chardonnay és 30 q olaszriz-
ling szőlő eladó. Tel.: 06-
20/429-6372_____________________________

5-7 q olaszrizling és 3-5 q
zweigelt vörös szőlő eladó
Badacsonyörsön. Tel.: 06-
20/479-6735

A Tapolcai Hírözön terjesz-
tésére Szigligetre, Talián-
dörögdre, Lesencetomajra,
Nyirádra helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személye-
sen Kölcsey Nyomda Kft.
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-87/414-644, 06-
20/980-8059_____________________________

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

ÁLLÁS -,

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

B. kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező sofőrt rakodó-pa-
koló munkakörre, bér: napi
12.000 Ft, takarítónő-bejáró-
nőt bér: 1000 Ft/óra, mozgó-
büfébe eladót, parkolót-rako-
dót keresek, bér: napi 10.000
Ft. Tel.: 06-20/416-8948_____________________________

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

Badacsonyi borászat gya-
korlattal rendelkező szőlész-
borász és szőlőmunkában jár-
tas kollégát keres, éves be-
jelentett állásra. Jelentkezé-
seket a 06-30/868-1362-es
telefonszámra várjuk._____________________________

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

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

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

Lassan vége a szezonnak. A
megnövekedett vendéglét-
szám kiszolgálásához a sze-
zonális munkák után mi egész
éves állást, biztonságot, biz-
tos jövedelmet kínálunk sza-
kácsnak, konyhai kisegítő-
nek, főzőasszonynak, recep-
ciósnak Révfülöpön az Evan-
gélikus Oktatási Központban,
szeptember 1-jei munkakez-
déssel. Fényképes önéletraj-
zot várunk a revfulop@
lutheran.hu címre. _____________________________

Borászat, pince és szőlő-
munkára fizikai munkatársat
keres. Jelentkezni önéletrajz-
zal e-mailben: 
laszlo.nagyronai@euron.hu_____________________________

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

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

Egész éves állások: szaká-
csot, konyhai munkatársakat
keresünk teljes éves állásra,
biztos jövedelemmel, szociá-
lis biztonsággal. Ugyanitt re-
cepciósokat is felveszünk.
Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajzzal a revfulop@lut-
heran.hu címen. Akár azonnali
belépéssel. Evangélikus Ok-
tatási Központ, Révfülöp

Badacsonyi borászat azon-
nali kezdéssel, éves bejelen-
tett állásra gyakorlott pince-
munkást keres. +36 30 520
1748 _____________________________

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

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

Hévízi ajándéküzletbe és már-
kaüzletbe éves állásra fiatal el-
adót felveszünk. Tel.: 06-
70/363-3453_____________________________

15 szobás badacsonyi éves
nyitva tartású hotel a La Car-
te éttermébe keres mosoga-
tót éves állásra. Tel.: 06-
20/278-6616_____________________________

15 szobás badacsonyi éves
nyitva tartású hotel a La Car-
te éttermébe keres felszolgá-
lót éves állásra. Tel.: 06-
20/278-6616_____________________________

Fakitermeléshez fűrészest
és segédmunkást keresek.
Tel.: 06-30/600-8065_____________________________

A Tapolca Diák- és Közétkez-
tető Kft konyhai kisegítő mun-
kakör betöltésére, éves állásra
munkatársat keres. Jelent-
kezni fényképes önéletrajz-
zal a következő e-mail címen
lehet: info@kozetkezteto.hu_____________________________

Keresek tetőfedő segéd-
munkára, munkájára igényes,
józan életű munkavállalót.
Előny B. kategóriás jogosít-
vány. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-70/620-5479_____________________________

Tapolcai termelő üzem férfi,
pék szakmunkást, vagy pék
betanított munkást keres. Je-
lentkezni lehet hétfőtől pén-
tekig 8 - 16 óráig a 20/347-
4687-es számon! _____________________________

Tapolcai termelő üzem gép-
kocsivezetőt keres hajnali
árukiszállításra. Jelentkezni
lehet hétfőtől péntekig 8 -16
óráig a 20/347-4687-es szá-
mon!_____________________________

Konyhai kisegítőt keresünk
azonnali kezdéssel, kiemelt
bérezéssel. Tapolcáról a be-
járás biztosított. Szeptem-
ber 22-ei rendezvényre
konyhai kisegítőket, fel-
szolgálókat keresek. Tel.:
06-30/350-8480_____________________________

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

Badacsonyi borozónkba ke-
resünk a hideg idő beálltáig
terjedő időszakra pultos-po-
hárleszedő alkalmazottat, jó
kereseti lehetőséggel. Tel.:
06-30/414-3477_____________________________

Dream Team Étterembe Ta-
polcára éves állásra pizzasü-
tőt keresünk. Betanítást vál-
lalunk. Tel.: 06-30/9019-849_____________________________

Dream Team Étterembe Ta-
polcára konyhai kisegítőt ke-
resünk részmunkaidőben és
teljes állásban is. Tel.: 06-
30/9019-849

Kőművest és segédmunkást
bejelentett munkahelyre éves
állásra felveszek. Bér meg-
egyezés szerint. Szabadság és
munkaruha biztosított. Tel.:
06-30/455-9006_____________________________

Konyhai kisegítőt keresünk
révfülöpi étterembe 1 hó-
napra. Tel.: 06-30/435-5230

Bajor kastélyok, Sasfészek,
focimeccs az Alianz aréná-
ban, Oktoberfest München-
ben, Salzburg és környéke.
2018. október 4-7-ig 4 nap
65.000 Ft/fő Tel.: 06-30/640-
3814

Varga Autós Motoros Iskola.
Tanfolyam indul szeptember
első hetében. „B” kategória
akár 25.000 Ft állami támo-
gatással. vargajogsi.hu Tel.:
06-20/9501-067 (2018. má-
sodik 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 %)_____________________________

Természetgyógyász tanfo-
lyam indul Veszprémben
szeptember 23-án, Egész-
ségügy tanfolyam szeptem-
ber 22-én. Kineziológia 1-es
tanfolyam október 27-én.
Családállítás október 14.  Ref-
lexológia tanfolyam (talp-
masszázs) indul november-
ben, dr. Csikai Erzsébet tan-
könyvíró és vizsgabizottsági
tag részvételével. Továbbá:
Akupresszúra, Bach-virág te-
rápia, Szimbólumterápia, Bio-
energetika, Metamorf masz-
százs, Tibeti hangtál, Gyer-
mekkineziológia oktatói tan-
folyam, stb. Várom előzetes
érdeklődésüket és jelentke-
zésüket! 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. Bőrbeteg-
ségek, hajgyógyászat, vissz-
ér, orvosi kozmetológiai bea-
vatkozások, hasi ultrahangok
vizsgálata. Keszthely, Deák
F. u. 43. 06-83/311-382, 06-
30/375-2734

60-as nyugdíjas hölgy keresi,
intelligens, utazást, termé-
szetet kedvelő, káros szen-
vedélyektől mentes társát
65-70 éves  korig. Tapolca és
Balaton északi part. Tel.: 06-
30/688-7507

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

PROGRAM

OKTATÁS

LAPZÁRTA 
MINDEN 

SZERDÁN 
17 ÓRAKOR



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

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059
XXIV. évf./32.   2018. augusztus 25.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

„Tisztelet a Bányász Szaknak,              Jószerencse, áldás lengje át!”

68. BÁNYÁSZNAP
2018. szeptember 1. szombat

A 68. Bányásznap alkalmából szeptember 1-jén közösen szervez ünnepi
megemlékezést és összejövetelt a Bakonyi Bauxit Szakszervezet,

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolcai Szervezete,
a Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományőrző Egyesület

és Nyirád Község Önkormányzata.

Nyirádon

Program:
15:30-kor Tapolcán

16:15-kor Nyirádon
16:45-kor Bányásznapi ünnepség a nyirádi Művelődési Házban.

a Tamási Áron Művelődési Központ előtti Bauxitbányászok
szobor koszorúzása és indulás autóbusszal Nyirádra.

megemlékezés és koszorúzás a Bányász Emlékműnél.

A hivatalos program után baráti beszélgetés, vacsora.
A rendező szervezetek szeretettel várják tagjaikat és párjukat. Megjelenés

bányász díszegyenruhában vagy az alkalomhoz illő ünnepi öltözetben.

A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, amit 2018. augusztus 29-én
délig, az alábbi címeken kérünk megtenni:

E-mailben: bauxitszakszerv@gmail.com vagy sziranyi@t-online.hu
telefonon: 06-30/993-2784 vagy 06-20/968-0103

Gyertek el, legyünk együtt, érezzük jól magunkat az ünnepünkön!
Jó szerencsét!

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
1 műszakos munkarendbe

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

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

kézi összeszerelőket, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

2 műszakos munkarendbe

3 vagy folyamatos műszakrendbe

Betanított munkásokat

Betanított munkásokat

Raktárosokat, Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel

(ülő munka, magas kereset)

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.;  A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

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

CAFETERIA,

Kezdő alapbérek 177.000 Ft/hó-tól

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

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

manatwork@manatwork.hu

A TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
USZODAGÉPÉSZ munkatársat keres

egész éves munkára
a Tapolcai Termál Strandra.

Amennyiben nem rendelkezik a fenti végzettséggel,

de villanyszerelő illetve gépész képesítéssel és

gyakorlattal igen, biztosítjuk az uszodagépész

tanfolyam elvégzését.

Bér megegyezés szerint.
Az önéletrajzokat a vgkft.tavfutes@t-online.hu e-mail címre

vagy a 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9. postai címre kérjük elküldeni,
az elérhetőség megjelölésével.

Bejáratott tapolcai

Hamburgerező
bérleti joga átadó, eladó!

Érd.: 06-20/580-2784

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! augusztus 27 - szeptember 1-ig

Kakaós tekercsKakaós tekercs

Teljes kiőrlésű
császárzsemle
Teljes kiőrlésű
császárzsemle

225 Ft
900 Ft/kg

225 Ft
900 Ft/kg139 Ft/db139 Ft/db

Mini pizzás csigaMini pizzás csiga

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

19 Ft/db19 Ft/db

Sacher szeletSacher szelet

199 Ft/db

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

Augusztus 30-án
Édes csütörtök!

Áfonyás
joghurt
250 g

Áfonyás
joghurt
250 g

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

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

Ingyenes parkolási lehetőség!
Az akció a készlet erejéig érvényes. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

/zsebibabatapolca

2000 Ft-os
VÁSÁRLÁSI

UTALVÁNY

Beváltható
minden

iskolatáska
vásárlásakor!

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

�

�

�
�

�

�

TÉPŐZÁRAS és fűzős
TORNACIPŐK

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

(ez nem törik).
Méret: 25-től 43-ig

kaphatóak üzletünkben.
Masszív felépítésű, gumitalpas

Utalványokat
elfogadunk!

- Iskolatáska - Tornanadrágok (piros, kék, fekete)
- Tornadressz - Fehér póló - Alkalmi ruhák
- Tornanazsákok ovizsákok
(mancs, munkagép, lovas, minnies, mickey)

- Ágyneműgarnitúra huzat

VÁLTÓCIPŐK - MATRÓZBLÚZOK 140-től XXL-ig

Minőségi magyar I. osztályú termékek!

Nike, Adidas
sportcipők nagy

választékban kaphatók
17-től 43-as méretig.

Is
k

o
lá

b
a

ó
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d
á
b
a

Őszi/átmeneti új és használt
fiú, lány, nadrágok,

szabadidő ruhák, kabátok,
pulcsik, mellények, ingek

nagy választékban
bébitől a kamaszig...

Őszi/átmeneti új és használt
fiú, lány, nadrágok,

szabadidő ruhák, kabátok,
pulcsik, mellények, ingek

nagy választékban
bébitől a kamaszig...

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK
A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

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

18 ven aluli szem lyek a
nemzeti doh nybolt Üzleteiben

nem  tart zkodhatnak.

é é
á

ó

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
07.00 - 20.30

08.00 - 20.00

Nyitvatartási idő

KÚTFÚRÁS
TALAJHŐ

HASZNOSÍTÁS

SZAHARA 2002 Kft.
Tapolca

Vízker TELEP
Tapolca, Sebron

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

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

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

SZONDA-
FURATOK

TERVEZÉS,
ENGEDÉLYEZÉS,

KIVITELEZÉS

Víz- és PVC

csatornacsövek

idomok és egyéb

szerelvények

Grundfos

szivattyúk,

hidrofor tartályok,

dréncső,

geotextília

értékesítése.

(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

Kizárólag előzetes
egyeztetés alapján.

Rutinos brigád
SZÜRETI és

szőlőmunkát
vállal 5-25 főig.

Érdeklődni:
06-20/256-7995

Mezőgazdasági munkára, zöldmunkára,
munkaerőt, brigádokat keresünk

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

Email: monick824@gmail.com

SZÜRETRE
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

2018.09.01. (szombat)

de: 8.00-9.00-ig, du: 16-16.30-igPótoltás:

Az oltást végző állatorvos:
Dr. Ásványi Tamás Tel: 06-20/9217-372
Az ezen időszakban:

/10 testtömeg kg.
Új kisállat egészségügyi könyv (ha szükséges)

kiváltása:
-es megjelölés összköltsége:

Az eb oltását a tartási helyen -ért, a helyszínen
elvégezzük az oltás napján.

oltás díja 4500 Ft.
Féreghajtó 500 Ft

1000 Ft.
Mikrochip 5000 Ft.

7000 Ft

EBOLTÁS DISZEL-MÉRLEGHÁZ

EBOLTÁS TapolcánEBOLTÁS Tapolcán
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében
felhívom az ebtartók figyelmét, hogy

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében

felhívom az ebtartók figyelmét, hogy

Tapolca város ebeinek veszettség oltásaTapolca város ebeinek veszettség oltása

között zajlik a tulajdonos által választott
állatorvosi rendelőben.

között zajlik a tulajdonos által választott
állatorvosi rendelőben.

2018. 09. 03-08.2018. 09. 03-08.

Az eb oltását a tartási helyen Ft-ért, a helyszínen elvégezzük.
Ezen időszakon kívül a rendelő díjszabása szerint lehet a veszettség oltást,

mikrochip-es megjelölést elvégeztetni. Az oltási kötelezettség elmulasztásáért
az állat tartójával szemben kerül kiszabásra.

ezen időszakban 7000

bírság

Az eb oltását a tartási helyen Ft-ért, a helyszínen elvégezzük.
Ezen időszakon kívül a rendelő díjszabása szerint lehet a veszettség oltást,

mikrochip-es megjelölést elvégeztetni. Az oltási kötelezettség elmulasztásáért
az állat tartójával szemben kerül kiszabásra.

ezen időszakban 7000

bírság

Az ezen időszakban: Ft plusz a kötelezően előírt
Ft/10 testtömeg kg.

Új kisállat egészségügyi könyv (ha szükséges) kiváltása: Ft.
-es megjelölés költsége ezen időszakban: Ft.

oltás díja 4500
féreghajtó 500

1000
Mikrochip 5000

Állatorvosi Központ
(06-20/9217-372)

09-11-ig 15-18-ig 08-09-ig

Dr. Ásványi Tamás

de: du: szo:
Tapolca, Batsányi J. u. 44.

Állatorvosi Rendelő
(06-70/413-8505)

08-12-ig 15-18-ig 08-12-ig

Dr. Ruzsa György

de: du: szo:
Tapolca, Fenyves u. 48.

Állatorvosi Rendelő
(06-30/973-6419)

10-11-ig 16.30-18-ig 09-10-ig

Dr. Vecsera Ervin

de: du: szo:
Tapolca, Bajcsy Zs. u. 17. (piactér)

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

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

www.kolcseynyomda.hu

• Ú K B D
M K Ü
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P C C

E

jságok • önyvek • orítékok • ekoráció

• eghívók • épeslapok • dvözlő lapok

• egyzettömbök • rospektusok • zórólapok

• lakátok • éges levélpapírok • ímkék

(öntapadós kivitelben is)

• gyéb nyomdai termékek gyártása.

Tapolca, Batsányi u. 1.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

Folyamatosan bővülő eredeti olasz,
illetve amerikai recept alapján készült

ételválasztékkal várjuk kedves
vendégeinket.

PIZZÁK márPIZZÁK már 700 Ft-tól700 Ft-tól

KÜLTÉRI MŰANYAGÖNTAPADÓ

MOLINÓ
POSZTER

ÓRIÁSPLAKÁT

TÁBLÁRA, KIRAKATRA,AUTÓRA, KÜL- ÉS BELTÉRRE

ÉLÉNK SZÍNEKKEL

ERŐS, IDŐTÁLLÓ

kft.nyomda
8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Tel.: 06-20/980-8059
E-mail: knyomda@kolcseynyomda.hu
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Az akció 2018. augusztus 1-től 2018. szeptember 30-ig érvényes!

BADACSONYtomaj, Kert utca 17.
Hétfőtől szombatig:

6.00-12.00
12.30-18.00

Vasárnap:
8.00-12.00

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Német minőségi

forgalmazása, beépítése,
igény esetén helyreállítással.

Horváth István • 06-20/9264-312

Redőny • Szúnyogháló • Napellenző
forgalmazás és javítás

PAPLANKÉSZÍTÉS,
ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS
PAPLANKÉSZÍTÉS,

ÁGYTOLL-TISZTÍTÁS

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Képviseleteink:
Balatonederics, Tapolca:

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

www.tollpaplantisztitas.hu

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

Elhasznált ágyneműjéből a
tollat, pelyhet korszerű

német technológiával kitisztítva,
új pehelybiztos

anginba töltve gyönyörű
paplant, párnát készítünk Önnek.

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK
A FIATALNAK LÁTSZÓ SZEMÉLYEK

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ
IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a
nemzeti doh nybolt Üzleteiben

nem  tart zkodhatnak.

é é
á

ó

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:
05.00 - 22.00

14.00 - 22.00

Nyitvatartási idő

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

Alumínium nyílászárók, fémszerkezetek gyártásával
foglalkozó cég felvételt hirdet

az alábbi munkakörökbe:
2 műszakos munkarendbe

szeptemberi kezdéssel

• ÖSSZESZERELŐ

• SEGÉDMUNKÁS

(asztalos, lakatos végzettséggel)
Elvárás: szakmunkás bizonyítvány

(szakértelmet nem igénylő munka, akár hölgyek jelentkezését
is várjuk, gumitömítés behúzáshoz, csomagoláshoz!)

SAJÁT NEVELÉSŰ fehér RÁNTANIVALÓ
HÚSCSIRKEkonyhakész

Tel.: 06-30/3349-651
Lesencetomaj, Kossuth u. 57.

Hatóságilag ellenőrzött!

700 Ft/kg
Megrendelhető:
szeptember 1., 4., 6., 8-ra
Megrendelhető:
szeptember 1., 4., 6., 8-ra

Szabó Ottó
autószerelő mester

autóvillamossági műszerész
mester

Szigliget, Dózsa u. 12.

Tel.: 06-30/9466-763

Nyitva: hétfő-péntek 8-17 óráig

www.szabootto.hu

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

BOROS, PÁLINKÁS

CÍMKÉK
ÖNTAPADÓS KIVITELBEN IS!

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

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS

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

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

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

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

Forduljon hozzám bizalommal!

OXYGENEO
ÉS BEETOX

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

apitoxin

HIFU fókuszált ultrahang kezelés
- orvoslásban régóta használt megbízható

technológia
- vágás- és idegen anyag bejuttatása

nélküli eljárás
- az egyik legkorszerűbb természetes

arcfiatalítás
- látványos eredmények
- fájdalommentes
- nincs külsérelmi nyom a kezelés után
- minimális odafigyeléssel egész évben

alkalmazható

Sertéscomb
Sertés csont nélküli karaj
Sertés apróhús
Sertés császárvég

Pápai juhbeles virsli
Pápai extra sonka
Pápai ft. kolozsvári szalonna
Pápai krinolin
Pápai nyelves disznósajt
Pápai sütőkolbász
Mangalica zsír 0,5 kg

Tapolca,

HÚSÁRUHÁZ

AKCIÓS AJÁNLAT

2018.08.10 - 09.06-ig
990 Ft/kg

1.250 Ft/kg
665 Ft/kg
650 Ft/kg

1.590 Ft/kg
1.990 Ft/kg
1.690 Ft/kg
1.090 Ft/kg
1.290 Ft/kg
1.295 Ft/kg

310 Ft/db

Kft.

Üzletünkbe eladó munkatársat felveszünk! Érd.: 06-30/415-3980

Erzsébet kártyás és SZÉP kártyás fizetési lehetőség!

(620 Ff/kg)

Hétvégi akció!

Augusztus 24-25. (péntek-szombat)

Sertés csont nélküli karaj 1.199 Ft/kg
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