
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./33.   2018. szeptember 01.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.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.

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)

SZEDD MAGAD AKCIÓ
a lesencetomaji

Tel.: 06-30/447-32-92
Hoffman Krisztián

-ben

Ezeken a napokon a lesencetomaji
keresztez désekben ki lesz táblázva

az útvonal.

150 Ft/kg

SZEPTEMBER 8-9.
Nyitva: 9-17 óra között

Almafajták:

Az almák télállóak.

ALMA AKCIÓ!

- naturalma rozela
- naturalma luna
- idared

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
2 műszakos munkarendbe

3 vagy folyamatos műszakrendbe

Betanított munkásokat

Betanított munkásokat

Raktárosokat, Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

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

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

(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

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. keres:

Válogató munkakörbe férfi és női
munkatársat zalahalápi munkahelyre.
Jelentkezés önéletrajz leadásával: Tapolca, Halápi u. 33.

szám alatti székhelyen, 2018. szeptember 7-ig.
Feladatai:

Amit kínálunk:

A telephelyre beérkező és kiszállítandó kézi erővel
mozgatható anyagok rakodása, válogatása, a gépekben
(válogató-, daráló-, bálázógép) feldolgozandó kézi erővel
mozgatható anyagok rakodása, töltése.

• Teljes munkaidős, bejelentett munkaviszony
• Biztos jövedelem
• Béren kívüli juttatás

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

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

Telefon: 06-87/412-736, 06-70/337-28-91
Jelentkezési határidő: szeptember 5.

A SZÉCHENYI ISTVÁN
BAPTISTA KÖZÉPISKOLA

ÁLLÁSRA HIRDET FELVÉTELT,
HELYETTESÍTÉS MIATT

HETI 20 ÓRÁS MUNKARENDBEN.

GÉPKOCSIVEZETŐ

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! szeptember 3 - szeptember 8-ig

Fahéjas csigaFahéjas csiga

Retró kifliRetró kifli

215 Ft
430 Ft/l

215 Ft
430 Ft/l99 Ft/db99 Ft/db

Sajtos Party rúd
élesztő nélkül,
vajjal készítjük!

Sajtos Party rúd
élesztő nélkül,
vajjal készítjük!

219 Ft/10 dkg   2190 Ft/kg219 Ft/10 dkg   2190 Ft/kg

49 Ft/db49 Ft/db

Francia habosFrancia habos

199 Ft/db

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

Szeptember 6-án
Édes csütörtök!

Kakaó
0,5 l

Kakaó
0,5 l

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ 100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

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

• Régi redőnyök javítása.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc 06-20/3-267-243
06-20/9-501-067

06-30/9-759-082
06-20/9-424-356

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

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

Beiratkozás: 2018. 09. 04-én kedden és 06-án csütörtökön 17 órakor

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

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

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

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

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

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

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

B (elm.) 66,67 %,

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

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu

• Ú
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jságok
• önyvek
• orítékok
• ekoráció
• eghívók
• épeslapok
• dvözlő lapok
• egyzettömbök
• évjegykártyák
• rospektusok
• zórólapok
• lakátok
• éges levélpapírok
• ímkék

(öntapadós
kivitelben is)

• gyéb nyomdai
termékek gyártása.

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

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

KURKODENT
CAD/CAM technológia

• fémkerámia koronák, hidak
• cirkónium koronák, hidak
• teljes porcelán koronák, héjak, tömések
• kombinált kivehető pótlások,

rejtett finommechanikai rögzítő elemekkel.

Lézer szinterezés

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

Nyitva: H-P 9-17, Szo 9-12
www.meszarosbutor.hu

e-mail: info@meszarosbutor.hu

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Új bútorok garanciával, kedvező árakon!

Szekrénysorok, kisbútorok, konyhabútorok, étkezők,

franciaágyak, heverők, nyitható kanapék, rekamiék,

fürdőszobabútorok, irodai forgószékek, virágtartók,

fali képek. Fenyőbútorok, fa ágykeretek.

Kínálatunk:

MÉSZÁROS

BÚTORÜZLET

Egészségpénztárra megvásárolható

ágybetétek, hideghab vákuum

matracok 15 év garanciával.

az Ön megbízható partnere
E lemér Virágbol t ja

Üzletünk Tapolcán az Áruház épületében a Kölcsey Nyomda bejáratánál
Virágcsokor rendelés ingyenes kiszállítással: 06-30/348-7469

Ránk számíthat! Elemér Virágboltja       az Ön üzlete!

Tobozos és mohás koszorúk széles választéka
Árvácska szeptember közepétől csak 95 Ft
Kardvirág folyamatosan csak 99 Ft
Hatalmas krizantén tövek csak 999 Ft

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

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

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

TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, 2018.09.01-től a készlet erejéig érvényesek! 17
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Zalaszentgrót, Deák F. u. 1.

83/361-500, 06-30/380-4022

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

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)BADACSONY, Park u. 1.

Hétfőtől csütörtökig: 10.30-17.30
Péntek-szombat:

Vasárnap:

10.30-14.00, 14.30-19.30
10.30-17.30

Nyitvatartási idő

raktáros kollégát!

Jelentkezni a 06-70/705-0217-es telefonszámon lehet
hétköznap 8-16 óra között vagy e-mailben

az iroda@janhaz.hu címen!

A JÁNHÁZ Építőanyag Kereskedés keres
keszthelyi telephelyére

Építőanyag ismeret és targoncás vizsga előny!

A Hunguest Hotel Pelion

SZAKÁCS,
KONYHAI
KISEGÍTŐ,
ÉJSZAKAI

TAKARÍTÓ,
SZOBALÁNY

felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

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

Érdeklődni:
Joós Adél szállodaigazgató

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

Feladatok, amelyeket rábíznánk:

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Amit leendő munkatársunknak biztosítani tudunk:

Részvétel a tervszerű karbantartási munkákban
Üzemzavar esetén hibakeresés, hibaelhárítás,
javítás

Gyártás területen szerzett gépbeállítói tapasztalat
Többműszakos munkarend vállalása

Emelt délutános és éjszakás hétre járó
műszakpótlékok
Versenyképes jövedelem

13. havi juttatás
Határozatlan idejű munkaszerződés

• Gyártósori automata és félautomata gépek
beállítása, üzemeltetése

•
•

•
•

•

•
• Havi ajándékutalvány, ami bárhol elkölthető
•
•

Safety and Environmetal Solutions
Magas minőségnek eleget tevő termékeink színvonalának megtartásáért
és további fejlesztéséért felelős csapatunkba új munkatársat keresünk,

teljes állásban, azonnali kezdéssel a következő pozícióba:

Vállalatunk egy

dinamikusan fejlődő,

az autóipar számára

csúcsminőségű, főként

biztonságtechnikai

légzsák - alkatrészeket,

valamint

környezetvédelmi és

közlekedéstechnikai

alkatrészeket gyártó

nemzetközileg elismert

cégcsoport.

Jelentkezés:
RHODIUS

Magyarország Kft.

H-8300 Tapolca,

Halastó utca 5.

hr@rhodius.com vagy
andrea.toth@rhodius.com

GÉPBEÁLLÍTÓ
tapolcai telephelyünkre.

Feladatok, amelyeket rábíznánk:
• Automata gépek folyamatos működtetése
• Gyártási munkautasítások betartása
• Többműszakos munkarend vállalása
• Előny, de nem feltétel, a gyártási területen

szerzett tapasztalat

• Emelt délutános és éjszakás hétre járó
műszakpótlékok

• Versenyképes jövedelem
• Havi ajándékutalvány, ami bárhol elkölthető
• 13. havi juttatás
• Határozatlan idejű munkaszerződés

Amit leendő munkatársunknak bizosítani
tudunk:

Safety and Environmetal Solutions
Magas minőségnek eleget tevő termékeink színvonalának megtartásáért
és további fejlesztéséért felelős csapatunkba új munkatársat keresünk,

teljes állásban, azonnali kezdéssel a következő pozícióba:

Vállalatunk egy

dinamikusan fejlődő,

az autóipar számára

csúcsminőségű, főként

biztonságtechnikai

légzsák - alkatrészeket,

valamint

környezetvédelmi és

közlekedéstechnikai

alkatrészeket gyártó

nemzetközileg elismert

cégcsoport.

Kapcsolat:
RHODIUS

Magyarország Kft.

H-8300 Tapolca,

Halastó utca 5.

hr@rhodius.com

GÉPKEZELŐ
tapolcai telephelyünkre.

ÚJRA
MEGNYITOTTUNK!

H-P: 6.30-17.00
Szo.: 7.00-14.00

Tapolca-Diszeli
élelmiszerbolt

megújult formában
és árukészlettel
várja leendő és

meglévő vásárlóit
sok szeretettel!

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

Forduljon hozzám bizalommal!

IMAGE kémiai „ebédidős” hámlasztás
Manapság ki ne küzdene valamilyen bőrproblémával?

Pattanásos, heges bőr, pigmentfoltok, kipirosodás,
hajszálér tágulat (rosacea)... vagy csak szimplán a kor

előrehaladtával a bőrön megjelenő ráncok, elszürkült bőr
a zavaró tényező. Ezekre a dolgokra nyújt tartós megoldást

az IMAGE orvosi hámlasztó családja.

IPL - Megkezdjük szeptemberben villanófényes tartós
szőrtelenítő kezeléseinket. Ha zavarják a nem kívánatos
szőrszálak, szabaduljon meg tőlük!

INGYENES BŐRÁLLAPOT FELMÉRÉS GÉPPEL!

HIFU – Nagy Intenzitású Mikro Fókuszált Ultrahang
terápia Új orvos-esztétikai géppel, nagyobb teljesítménnyel,

látványosabb és hosszabban tartó hatással!

OxygeneO – Világújdonság már a Gráciában!
Az oxigént a véráramba juttatja Új gépünk,
így nem csak az arcbőre lesz egészségesebb,

hanem egész szervezete töltődik!

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

Akár 1 órán
belül is.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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



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

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:

07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:

05.00 - 22.00

14.00 - 20.00

Nyitvatartási idő

ALAPFOKÚ SAKKOKTATÁS
a Tapolca VSE Sakkszakosztálya
alapfokú sakkoktatást indít
2018 októberétől.
Az oktatásra jelentkezhetnek Tapolca Város
és Körzetének 1-2. osztályos leány és fiú
általános iskolás tanulói, valamint
nagycsoportos óvodások (is).

Az oktatás hetente két nap:

Szerda: 16.00-17.00-ig; Szombat: 09.00-10.00-ig tart.

Tamási Áron Művelődési Központ, Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

06-70/381-0838, sakkozo@gmail.com

Az oktatás helyszíne:

Jelentkezni lehet: Istvándi Lajos

Tel.:

06-30-929-6970

Tel.:

06-30-929-6972

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

Domokos Gábor Dániel

ötvös mester

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

Ékszer
készítés-javítás.Acél ékszerek-karikagyűrűk

széles választékban!

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Készletről azonnal elvihetők!

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Tapolcán 1 és félszobás, saját
gázfűtéses lakás eladó. Ir.ár:
8,4 mFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosi részén 2
szobás, gázkazános fűtésű
családi ház 843 m2-es telek-
területtel eladó. 3 fázisú áram,
műhely, garázs van. T.: 06-
20/915-6635
Kapolcs egyik legjobb részén
2 szobás, 101 m2-es lakóte-
rületű ősi parasztház vendég-
házzal közepes állapotban 787
m2 telekterületen eladó. Ir.ár:
15 mFt. T.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 2 szo-
bás, konyha – étkezős, hétvé-
gi ház pincével, saját kúttal, 3
fázisú árammal eladó. Telek-
terület 2937 m2. Ir.ár: 8,5 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Révfülöp határában balatoni
panorámás 4 szobás, 18 éves,
jó állapotú, jó megközelíthe-
tőségű, gondozott, díszfás,
parkosított telekkel eladó. Ir.ár:
15,8 MFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1 egész és 1 félszo-
bás, saját gázkazános, kitűnő
állapotú földszinti lakás eladó.
Ir.ár: 10,9 mFt. T.: 06-20/915-
6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi
Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitva tartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-
os közvetítési jutalékkel fog-
lalkozom 22 éves gyakorlat-
tal ingatlanok közvetítésé-
vel. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Kővirág Ingatlan Iroda. A Káli-
medencében és a Balaton-fel-
vidéken otthon vagyunk! Akár
kínál, akár vesz, forduljon
hozzánk bizalommal. 
www.kovirag.ingatlan.com, 
ingatlan@kovirag.com
Tel.: 06-70/418-7713_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

2 hónapos, 2 db fekete-fehér,
2 db koromfekete kiscicának
gazdit keresünk. Tel.: 06-
70/3041-566_____________________________

Szőlőprés, szőlőzúzó, demi-
zsonok, kúthoz vízszivattyú
tartállyal, AS/210 kompresz-
szortelep komplett szerszám-
olajozóval, szerszámokkal, új-
szerű állapotban, új elektromos
masszázsfotel eladó. Tel.: 06-
20/9755-817 _____________________________

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

Műanyag bejárati ajtók, abla-
kok, elhúzós erkélyajtók olcsón
eladók. Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Friss házi tojás folyamatosan
kapható Lesencetomajon. Ta-
polcán 30 darabtól házhoz szál-
lítva is. 06-70/984-1093_____________________________

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

Ezüstszínű gyöngycsibék, kü-
lönböző nagyságúak eladók.
Tel.: 06-87/413-899 

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

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrész-
üzemi melléktermék (parketta
és széldeszka) méretre vágva,
konyhakészen kiszállítva el-
adó. T.: 06-30/339-7950_____________________________

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

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

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

Zweigelt kékfrankos borszőlő
őstermelőtől 10 q eladó szep-
temberi szürettel. Ár megegye-
zés szerint. T.: 06-30/855-4401_____________________________

Eladó Ábrahámhegyen szőlő-
termés (90% olaszrizling), kb.
1000-1200 kg, saját szedéssel,
szeptember közepei szürettel.
Tel.: 06-20/972-5060_____________________________

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

Badacsonylábdiban kb. 4 q
kékszőlő valamint 1-2 q vegyes
fehérszőlő továbbá 1 q otelló sző-
lő eladó. Tel.: 06-70/292-3929

TŰZIFA )

SZŐLÉSZET

Mindszentkállán, Kopasz-
hegy lábánál, Káli-medencére
panorámás, 3848 m2-es, bel-
területi, összközműves telek,
32 m2-es házzal, 25 % beépí-
tési lehetőséggel eladó. Ir.ár:
26,8 mFt. Tel.: 06-30/319-
2614_____________________________
Káptalantótiban a piachoz kö-
zel 1,8 ha szőlő családi okok
miatt sürgősen eladó. Tel.: 06-
20/3192-969_____________________________

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

Ábrahámhegyen 3200 m2 te-
rület, 2300 m2 szőlő, 900 m2
kert kőpincével, körpanorá-
más rálátással a Balatonra,
haláleset miatt eladó. Tel.: 06-
87/471-992_____________________________

Salföldön 6,7 ha mezőgazda-
sági terület eladó. Ár: 12,9 M
Ft Tel: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon romos pin-
ce panorámás telken eladó, 1,5
mFt. Tel.: 06-30/3766-445_____________________________

Hegymagas Szent György-
hegyen panorámával eladó 80
m2-es hétvégi ház, nyaraló,
pince présház 2.582 m2 jól ter-
mő szőlőterülettel, gyümölcs-
fákkal teljes felszereléssel (5 db
fahordó-22 hl, 2 db hidraulikus
prés, 3 db daráló). Víz, villany
és fúrt kút is van. Ár: 14,9 MFt
Tel.: +36-70/376-7820   _____________________________

Szőlőterület eladó 1,6 ha Fe-
kete-bácsi dűlőben, jól kar-
bantartott sauvignon blanc.
Tel.: 06-30/518-4540_____________________________

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

Kert eladó Pennyhez közel,
3300 m2 külterület, rendezési
terv szerint ipari övezet 50%
beépíthető, víz, villany a kö-
zelben. Ár: 6 mFt. Tel.: 06-
30/4700-324_____________________________

Balatonedericsen, nagyon jól
megközelíthető, panorámás
helyen eladó 5.005 m2 kiváló
minőségű, jól termő szőlő te-
rület 3%-os beépíthetőséggel.
(4220 m2 szőlő+785 m2 gyep,
23 db gyümölcsfával.) A terü-
leten víz és villany van! Ir.ár: 9,4
M Ft Tel: +36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen, fantaszti-
kus balatoni panorámával el-
adó 1 ha (9.875 m2), kiváló mi-
nőségű, jól termő kordonos
szőlőterület. Ir.ár: 9,9 M Ft
Tel: +36-70/376-7820_____________________________

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

Eladó Tapolcán, Dobó lakóte-
lep, Viszló utcában teljesen
felújított, 48 m2-es, I. emele-
ti, átépített fürdőszobás, 1,5
szobás lakás. A lakásban min-
den új: nyílászárók, beltéri aj-
tók, konvektorok, villany-, víz-
vezetékek, villanyóra, minden
burkolat. Ir.ár: 9,9 mFt. T.: 06-
70/596-5168_____________________________

Dobó lakótelepen, I. emeleti,
1,5 szobás, 48 m2-es lakás
műanyag nyílászárókkal, re-
dőnyökkel eladó. Tel.: 06-
20/9617-200_____________________________

Egry utca 3. sz. alatt, IV. eme-
leti, 46 m2-es erkélyes lakás
eladó. Tel.: 06-30/310-4004

LAKÁS AC1Bdg

Eladó a Kazinczy tér 17-ben 10.
emeleti, 63 m2-es, 1+2 fél-
szobás lakás teljes bútorzattal.
Bővebb információ: 06-30/995-
0220-as telefonszámon. 

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

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

Tapolcán az Alkotmány utcá-
ban, 1 szoba, összkomfortos la-
kás 1 fő, nemdohányzó, igé-
nyes, fiatal részére kiadó. Ár:
40.000 Ft/hó. 2 hónap kaució
szükséges. T.: 06-20/453-1915

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

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

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

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

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása, al-
pintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Tel.: 06-70/229-6598
(Pepe Alpin Kft.)_____________________________

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

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

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 környékén.
T.: 06-30/972-1622_____________________________

_____________________________

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

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása.
Tel.: 06-70/600-7729

KIADÓ

SZOLGÁLTATÁS

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, aszta-
losmunkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

Cserépkályha, kandalló és
kemence tervezése, építése,
átrakása garanciával.  
www.balatonkalyha.hu  
T.: 06-70/3392-422_____________________________

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 nyomvo-
nalazása. Tel.: 06-20/925-
2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

Kertész! Egész éves kert-
fenntartást, metszést, nö-
vényvédelmet, növényültetést,
fűnyírást, gyepesítést térkö-
vezést vállalok. Tel.: 06-20/621-
0704_____________________________
Homokfúvás, üveggyöngyö-
zés, fémszemcse szórás. Teljes
karosszériák, motorkerékpár
vázak, felnik egyéb fém-, fa tár-
gyak tisztítása. Lábazatok, kőf-
alak, sírkövek tisztítása a hely-
színen. Felnik egyéb fém tár-
gyak porfestése. Háromi Zsolt
06-30/617-8008_____________________________

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

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettá-
zás, PVC fektetés. Igény szerint
takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

_____________________________

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

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

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-
biztonsági tanácsadás, gáz-
ipari mûszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakos-sági
szerviz. Szijártó Jenõ T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300
Tapolca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816
EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci,
ponyva, farmer, bõrkabát javí-
tása, cipzár cseréje. Póráz,
nyakörv, derékszíj kapható.
Ringlizés, patentozás. Mun-
karuházat! Nyitva: H: szün-
nap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-18,
SZ: 8-12, Ebédidõ 12-13_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

_____________________________

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

Stil, modern, antik bútorok
kárpitozása, javítása. Bőr bú-
torok javítása, áthúzása, fes-
tése, ponyvák javítása, készí-
tése. Autóülések, motorülés ja-
vítása, áthúzása szövet, bőr,
műbőr választék. Kisgyörgy
János kárpitos 8300 Tapolca,
Kinizsi Laktanya T.: 06-20/465-
8854_____________________________
Nagyobb területek fűkaszálását
vállaljuk. T.: 06-30/613-6743_____________________________

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

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

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

Fűnyírást, kaszálást vállalunk
valamint bozótirtást, gyomir-
tást, elhanyagolt területek rend-
betételét, favágást (konyha-
készre). Karbantartást egész
évben panzióknál, nyaralóknál.
Gyors, megbízható munka, kor-
rekt áron. Tel.: 06-30/812-2155

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garanci-
ális beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő Tel.: 06-20/520-2465_____________________________

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

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

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

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

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

Kőműves vállal burkolást, tér-
kövezést és egyéb munkákat.
Tel.: 06-30/603-3424_____________________________

Idősgondozást vállalok Ta-
polcán, sok éves tapasztalat-
tal, 8-15 óra között. Tel.: 06-
30/490-1997_____________________________

Lakásfelújítás – karbantar-
tás, épületburkolás, gipszkar-
tonozszerelés, festés. Egyéb
felújítási munkákat vállalok
közel 20 év tapasztalattal. Pre-
cíz, tiszta munka. Garanciával.
Tel.: 06-70/674-9925_____________________________

Idős hölgyek és urak gondo-
zását vállalom Tapolcán és
környékén. T.: 06-70/667-2426_____________________________

Szüretelést vállalunk és sző-
lőmunkát több éves tapaszta-
lattal, metszéstől a szüretig
minden, ami szőlő valamint
permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását alpinis-
ta módszerrel, sitt hordást és
sziklakert építését vállalom.
Megbízható munka számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

_____________________________

Daewoo Nexia 1995-ös évjá-
ratú, forgalomból ideiglene-
sen kivonva eladó. Tel.: 06-
20/478-8505_____________________________

Ford Escort 1.8, diesel, kom-
bi, 2000-es évjáratú, friss mű-
szakival eladó, 250.000 Ft.
Tel.: 06-30/538-2841_____________________________

2 tengelyes ponyvás utánfutó
érvényes műszakival eladó.
Tel.: 06-20/4310-587

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

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Padlásburkoló régi tégla tisz-
tított, mosott állapotban eladó.
Ár 10.000 Ft./m2. Stílus Galéria
Antikvitás. Csigó Malom Gyu-
lakeszi Kossuth Lajos utca 109.
Nyitva naponta 9 - 17 óra között
vasárnap is. T.: 06-20-534 1333_____________________________

Stihl FS120, McCulloch fűka-
sza, háti motoros permetező,
szalagfűrész 500-as 220 V-os
motorral, SR 50-es Simson, 4
főzőlapos gáztűzhely (Indesit),
11,5 kg-os gázpalack eladó.
Tel.: 06-20/9617-200_____________________________

32 hl-es fahordó eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/9563-119_____________________________

Pótkocsi kistraktor után és ál-
lítható kultivátor eladó. Tel.: 06-
20/478-8505

Eladó egyben vagy külön-külön
is 106 db új betonoszlop. Mé-
ret: 2,3 m x 10 x 10. Ár: 1200
Ft/db. Tel.: 06-70/774-8184_____________________________

Eladó 2 illetve 3 személyes re-
kamiék, 4 db cső fotel, 170-es
akril fürdőkád fehér színű, 2 db
női kerékpár, 2 db harmonika-
ajtó barna színű. Nem lomisok.
Diszelben. T.: 06-30/393-7941_____________________________

Vasmacska, tengeri 154 cm
magas 120 cm széles, lánccal
együtt eladó. Látni kell! Tel.:
06-30/393-3275_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra)
benzinmotoros kétkezes véső-
kalapács, ELU kézi téglavágó fű-
rész  45 cm-es  220 V-os, Maki-
ta akkus ütvecsavarozó, hordoz-
ható ipari  ventillátor 220 V, ben-
zin és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztáló
gép, benzinmotoros tologatós
és önjárós profi fűnyírók, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi fú-
rógép, menetorsós kuglihasító
gép 6T  220V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, gérvágók
210-305 mm átmérő,  elektromos
csónakmotor, 5,5 mm-es lég-
puska új, CO patronos légpuska
4,5-5,5 mm-es, oxigénpalackok,
új  McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50 cm3-
es újszerű, kerti összecsukható ru-
haszárító eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

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

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri  fémvágó 350mm öntvényhá-
zas szekrényes 220/380 V, kúpos
kuglihasító hintafűrésszel kom-
binált 380V újszerű, gyümölcs-
és ágdarálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini
gáz-oxigénhegesztő, JLO- Solo -
Oleo Mac -Echo  háti permete-
zők, Maruyama slagos perme-
tező, Stihl  fűrész, fűkasza, bo-
zótirtó, lombszívó-fúvó gépek,
benzinm otoros és elektromos
sövényvágók,  Kärcher-Eurocle-
an-Wap hideg- és melegvizes
profi sterimók 220/380V, ben-
zinmotoros és elektromos köny-
nyű hordozható vízszivattyúk,
benzin- és dízelmotoros aggre-
gátorok, akkutöltők  6-12-24 V-
os normál és bikázós, 16 funk-
ciós faipari barkácsgép, Stihl -
Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új komp-
resszorok,  Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Életjáradékot fizetnék lakásért,
házért, ingatlanért. Tel.: 06-
20/9325-025

Szent György-hegyen ezerjó kb.
10-12 q, olaszrizling kb. 30 q,
igény szerinti szüreti időponttal
130 Ft/kg áron helyszíni fizetés-
sel eladó. Tel.: 06-70/6363-374_____________________________

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

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

Lesencetomajon 8-10 mázsa
olaszrizling szőlő eladó. Tel.: 06-
30/4961-820_____________________________

Eladó 3,5-4 q olaszrizling sző-
lő Hegymagason. Tel.: 06-
87/411-408, 06-30/224-1130_____________________________

Kékfrankos szőlőt vásárolnék
szőlő származási bizonyít-
vánnyal. Tel.: 06-30/916-1820_____________________________

Szent György-hegy déli olda-
lán 10 q olaszrizling szőlő eladó,
kistételben is. Szüret időpont-
ja szeptember 15 vagy 22. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/3392-667_____________________________

Otelló szőlő eladó kb. 5 q
szeptemberi szürettel. Uitt: 60
l-es prés eladó. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06-87/412-958

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Szigligetre, Taliándörög-
dre, Lesencetomajra, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

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

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást keres.
4-5 fős brigádok és pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munka-
végzés, józan életvitel. Amit kí-
nálunk: hosszútávú stabil mun-
kahely, versenyképes jövede-
lem, munkaruha. Jelentkezés:
H-P: 7-17-ig Tel:  +36/30/249-
4699, 06-87/ 466-175_____________________________

Szigligeti melegkonyhás étte-
rem keres kreatív séfet, szaká-
csot, főzőasszonyt (délelőtti
műszakra), grill szakácsot, kony-
hai kisegítőket, takarítónőt és
pultost. Egyetemisták jelentke-
zését is várjuk. Uitt: büfé, étte-
remmel szemben üzemeltetés-
re kiadó. Tel.: 06-30/9945-040_____________________________

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

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

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

ÁLLÁS -,

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

15 szobás badacsonyi éves
nyitva tartású hotel a La Carte ét-
termébe keres mosogatót éves
állásra. T.: 06-20/278-6616_____________________________

15 szobás badacsonyi éves
nyitva tartású hotel a La Carte ét-
termébe keres felszolgálót éves
állásra. T.: 06-20/278-6616_____________________________

Keresek tetőfedő segédmun-
kára, munkájára igényes, józan
életű munkavállalót. Előny B.
kategóriás jogosítvány. Bér
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/620-5479_____________________________

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

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

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

Dream Team Étterembe Ta-
polcára éves állásra pizzasütőt
keresünk. Betanítást vállalunk.
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_____________________________

Péket keresünk azonnali kez-
déssel tapolcai munkahelyre 8
órás, bejelentett munkavi-
szony. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-70/520-5979

Önállóan dolgozni tudó, egész-
ségügyi végzettséggel rendel-
kező női alkalmazottat keresünk
gyógyászati - segédeszközökkel
foglalkozó üzletünkbe Tapolcára.
Jelentkezni lehet önéletrajz for-
májában: a hearkft@gmail.com
címre küldve._____________________________

Egy és két műszakos munkale-
hetőség Ajkán operátor, végel-
lenőr és raktárvezető munkakör-
ben! Hosszú távú munkalehető-
ség útiköltség térítéssel! Érdek-
lődés, jelentkezés: 06-70/610-
0064, irodavp@opuswork.eu_____________________________

Tapolcán a Szociális és Egész-
ségügyi Alapellátási Intézet
Lelki Egészségfejlesztési Köz-
pontja 4 órában mentális
egészségfejlesztő munkatár-
sat keres. További informá-
ció: 06-30/244-9232_____________________________

Munkalehetőség Ajkán céges
buszjárattal betanított és szak-
képzettséget igénylő munka-
körökben három műszakban!
Érdeklődés, bővebb információ
az alábbi elérhetőségeken: 06-
70/610-0064, irodavp@
opuswork.eu Csörgessen meg,
visszahívjuk!_____________________________

Munkalehetőség Kékkúton!
Alkalmi munkavállalókat ke-
resünk könnyű fizikai munká-
ra! Ingyenes céges járat van!
Jelentkezni a 06-70/380-1553-
as telefonszámon lehet!_____________________________

Korall üzletlánc tapolcai üzle-
tébe munkájára igényes, szor-
galmas, vevőorientált bolti el-
adó-pénztáros kollégát keres.
Fényképes önéletrajzokat a
koralltapolca@gmail.com e-
mail címre várjuk. _____________________________

Piaci árusításra keresünk al-
kalmazottat napi fizetéssel, le-
hetőleg Tapolcáról. Tel.: 06-
30/3544-764_____________________________

Gyulakeszin a Bak Vendéglő-
be konyhai kisegítő munka-
társat keresünk. Tel.: 06-
30/317-6766_____________________________

A Pannon Reprodukciós Intézet
Kft. biológust keres, embriológiai
munkakörbe (MSC végzettség-
gel). Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a tne.szabo.katalin@
pri.hu és a pritap@t-online.hu e-
mail címre lehet. 

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

Szeretnél tiszta, rendezett gyá-
ri munkakörnyezetben dolgozni
Ajkán? Ha a válaszod igen, je-
lentkezz hozzánk ÖSSZESZE-
RELŐ vagy GÉPKEZELŐ mun-
kakörbe két, három műszakos
vagy folyamatos munkarendbe!
Versenyképes jövedelem, kie-
melt műszakpótlékok, munkabér
előleg, céges buszjárat-önálló
bejárás esetén útiköltség tá-
mogatás! Jelentkezés, bővebb
információ: Tel.: 0670/610-0064
Email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Nádtető fedésre keresek jó fi-
zikumú, józan életű munka-
társat Tapolca vonzáskörzeté-
ből. Tel.: 06-30/616-8346 vagy
wiki.88@freemail.hu_____________________________

Építőiparban jártas segédmun-
kást keresek. T.: 06-20/971-0381_____________________________

Tapolcai melegkonyhás ven-
déglátóhelyre keresünk szaká-
csot szeptemberi kezdéssel,
éves állásra. Időpont egyezte-
tés miatt hívja az alábbi tele-
fonszámot: 06-70/779-1014 

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

GKI továbbképzés és vizsga te-
herautó vezetőknek Tapolcán
októberben. Jelentkezés: 06-
70/673-7375 KVH/1394-
1/2017-NFM_____________________________

Gépkezelő képzés és vizsga Ta-
polcán októberben. Földmunka-
, rakodó- és szállítógép-kezelő,
Emelőgép-kezelő, Targoncaveze-
tő. Jelentkezés: 06-70/673-7375
E-001711/2017/A002/A005/A006

OKTATÁS

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tan-
folyamok! Tapolca, Glázer S. u.
5. Tel.: 06-87/322-436, 06-
30/3136-427 Nytsz: 19-0073-05
(VSM.E. 61,54 %, VSM.F. 61,9%,
ÁKÓ: 312,76 %, ÁKK: 184.600
Ft) www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Természetgyógyász tanfolyam
indul Veszprémben szeptem-
ber 23-án, Egészségügy tanfo-
lyam szeptember 22-én. Kine-
ziológia tanfolyam október 27-
én. Családállítás október 14.
Reflexológia tanfolyam (talp-
masszázs) indul novemberben,
dr. Csikai Erzsébet tankönyvíró
és vizsgabizottsági tag részvé-
telével. Továbbá: Akupresszúra,
Bach-virág terápia, Szimbó-
lumterápia, Bioenergetika, Me-
tamorf masszázs, Tibeti hangtál,
Gyermekkineziológia oktatói
tanfolyam, stb. Várom előzetes
érdeklődésüket és jelentkezé-
süket! Érd.: 06-20/944-0984,
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

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

Magas, elvált, 67 éves férfi, jó-
ravaló, kedves társat keres (el-
sősorban Tapolcán). Tel.: 06-
30/506-5352 (általában este)

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR
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Tapolca, Gyulakeszi tú
(Z ldpont aut sbolt mellett)ö ó

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:

07.00 - 19.00

08.00 - 14.00

Nyitvatartási idő

(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)

Tapolca, Fo tEr 2.

Hétfőtől szombatig:

Vasárnap:

05.00 - 22.00

14.00 - 20.00

Nyitvatartási idő

ALAPFOKÚ SAKKOKTATÁS
a Tapolca VSE Sakkszakosztálya
alapfokú sakkoktatást indít
2018 októberétől.
Az oktatásra jelentkezhetnek Tapolca Város
és Körzetének 1-2. osztályos leány és fiú
általános iskolás tanulói, valamint
nagycsoportos óvodások (is).

Az oktatás hetente két nap:

Szerda: 16.00-17.00-ig; Szombat: 09.00-10.00-ig tart.

Tamási Áron Művelődési Központ, Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

06-70/381-0838, sakkozo@gmail.com

Az oktatás helyszíne:

Jelentkezni lehet: Istvándi Lajos

Tel.:

06-30-929-6970

Tel.:

06-30-929-6972

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

Domokos Gábor Dániel

ötvös mester

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

ÚJ és használt arany és
ezüst ékszerek értékesítése.

Ékszer
készítés-javítás.Acél ékszerek-karikagyűrűk

széles választékban!

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Tapolca
Arany János utca 10.
(a BÁV Zálogfiókban)

Telefon:
06-87/412-842

Készletről azonnal elvihetők!

WWW.KOLCSEYNYOMDA.HU

Tapolcán 1 és félszobás, saját
gázfűtéses lakás eladó. Ir.ár:
8,4 mFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolca kertvárosi részén 2
szobás, gázkazános fűtésű
családi ház 843 m2-es telek-
területtel eladó. 3 fázisú áram,
műhely, garázs van. T.: 06-
20/915-6635
Kapolcs egyik legjobb részén
2 szobás, 101 m2-es lakóte-
rületű ősi parasztház vendég-
házzal közepes állapotban 787
m2 telekterületen eladó. Ir.ár:
15 mFt. T.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 2 szo-
bás, konyha – étkezős, hétvé-
gi ház pincével, saját kúttal, 3
fázisú árammal eladó. Telek-
terület 2937 m2. Ir.ár: 8,5 mFt.
T.: 06-20/915-6635
Révfülöp határában balatoni
panorámás 4 szobás, 18 éves,
jó állapotú, jó megközelíthe-
tőségű, gondozott, díszfás,
parkosított telekkel eladó. Ir.ár:
15,8 MFt. T.: 06-20/915-6635
Tapolcán 1 egész és 1 félszo-
bás, saját gázkazános, kitűnő
állapotú földszinti lakás eladó.
Ir.ár: 10,9 mFt. T.: 06-20/915-
6635
ZÉTA Ingatlanközvetítõ és Ér-
tékbecslő Iroda Tapolca, Ady
E. u. 18. A lph. fsz. 4. Régi
Postaudvar Tel.: 06-20/915-
6635. Nyitva tartás: H-P
07.30-15.30. Kizárólagossági
feltétel nélkül, tisztán 3%-
os közvetítési jutalékkel fog-
lalkozom 22 éves gyakorlat-
tal ingatlanok közvetítésé-
vel. Böröcz Zsolt okl. erdő-
mérnök ingatlanközvetítő_____________________________

Kővirág Ingatlan Iroda. A Káli-
medencében és a Balaton-fel-
vidéken otthon vagyunk! Akár
kínál, akár vesz, forduljon
hozzánk bizalommal. 
www.kovirag.ingatlan.com, 
ingatlan@kovirag.com
Tel.: 06-70/418-7713_____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

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

2 hónapos, 2 db fekete-fehér,
2 db koromfekete kiscicának
gazdit keresünk. Tel.: 06-
70/3041-566_____________________________

Szőlőprés, szőlőzúzó, demi-
zsonok, kúthoz vízszivattyú
tartállyal, AS/210 kompresz-
szortelep komplett szerszám-
olajozóval, szerszámokkal, új-
szerű állapotban, új elektromos
masszázsfotel eladó. Tel.: 06-
20/9755-817 _____________________________

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

Műanyag bejárati ajtók, abla-
kok, elhúzós erkélyajtók olcsón
eladók. Tel.: 06-30/351-0544_____________________________

Friss házi tojás folyamatosan
kapható Lesencetomajon. Ta-
polcán 30 darabtól házhoz szál-
lítva is. 06-70/984-1093_____________________________

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

Ezüstszínű gyöngycsibék, kü-
lönböző nagyságúak eladók.
Tel.: 06-87/413-899 

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

Akciós Tűzifa! Tölgy fűrész-
üzemi melléktermék (parketta
és széldeszka) méretre vágva,
konyhakészen kiszállítva el-
adó. T.: 06-30/339-7950_____________________________

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

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

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

Zweigelt kékfrankos borszőlő
őstermelőtől 10 q eladó szep-
temberi szürettel. Ár megegye-
zés szerint. T.: 06-30/855-4401_____________________________

Eladó Ábrahámhegyen szőlő-
termés (90% olaszrizling), kb.
1000-1200 kg, saját szedéssel,
szeptember közepei szürettel.
Tel.: 06-20/972-5060_____________________________

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

Badacsonylábdiban kb. 4 q
kékszőlő valamint 1-2 q vegyes
fehérszőlő továbbá 1 q otelló sző-
lő eladó. Tel.: 06-70/292-3929

TŰZIFA )

SZŐLÉSZET

Mindszentkállán, Kopasz-
hegy lábánál, Káli-medencére
panorámás, 3848 m2-es, bel-
területi, összközműves telek,
32 m2-es házzal, 25 % beépí-
tési lehetőséggel eladó. Ir.ár:
26,8 mFt. Tel.: 06-30/319-
2614_____________________________
Káptalantótiban a piachoz kö-
zel 1,8 ha szőlő családi okok
miatt sürgősen eladó. Tel.: 06-
20/3192-969_____________________________

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

Ábrahámhegyen 3200 m2 te-
rület, 2300 m2 szőlő, 900 m2
kert kőpincével, körpanorá-
más rálátással a Balatonra,
haláleset miatt eladó. Tel.: 06-
87/471-992_____________________________

Salföldön 6,7 ha mezőgazda-
sági terület eladó. Ár: 12,9 M
Ft Tel: +36-70/376-7820_____________________________

Lesenceistvándon romos pin-
ce panorámás telken eladó, 1,5
mFt. Tel.: 06-30/3766-445_____________________________

Hegymagas Szent György-
hegyen panorámával eladó 80
m2-es hétvégi ház, nyaraló,
pince présház 2.582 m2 jól ter-
mő szőlőterülettel, gyümölcs-
fákkal teljes felszereléssel (5 db
fahordó-22 hl, 2 db hidraulikus
prés, 3 db daráló). Víz, villany
és fúrt kút is van. Ár: 14,9 MFt
Tel.: +36-70/376-7820   _____________________________

Szőlőterület eladó 1,6 ha Fe-
kete-bácsi dűlőben, jól kar-
bantartott sauvignon blanc.
Tel.: 06-30/518-4540_____________________________

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

Kert eladó Pennyhez közel,
3300 m2 külterület, rendezési
terv szerint ipari övezet 50%
beépíthető, víz, villany a kö-
zelben. Ár: 6 mFt. Tel.: 06-
30/4700-324_____________________________

Balatonedericsen, nagyon jól
megközelíthető, panorámás
helyen eladó 5.005 m2 kiváló
minőségű, jól termő szőlő te-
rület 3%-os beépíthetőséggel.
(4220 m2 szőlő+785 m2 gyep,
23 db gyümölcsfával.) A terü-
leten víz és villany van! Ir.ár: 9,4
M Ft Tel: +36-70/376-7820_____________________________

Balatonedericsen, fantaszti-
kus balatoni panorámával el-
adó 1 ha (9.875 m2), kiváló mi-
nőségű, jól termő kordonos
szőlőterület. Ir.ár: 9,9 M Ft
Tel: +36-70/376-7820_____________________________

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

Eladó Tapolcán, Dobó lakóte-
lep, Viszló utcában teljesen
felújított, 48 m2-es, I. emele-
ti, átépített fürdőszobás, 1,5
szobás lakás. A lakásban min-
den új: nyílászárók, beltéri aj-
tók, konvektorok, villany-, víz-
vezetékek, villanyóra, minden
burkolat. Ir.ár: 9,9 mFt. T.: 06-
70/596-5168_____________________________

Dobó lakótelepen, I. emeleti,
1,5 szobás, 48 m2-es lakás
műanyag nyílászárókkal, re-
dőnyökkel eladó. Tel.: 06-
20/9617-200_____________________________

Egry utca 3. sz. alatt, IV. eme-
leti, 46 m2-es erkélyes lakás
eladó. Tel.: 06-30/310-4004

LAKÁS AC1Bdg

Eladó a Kazinczy tér 17-ben 10.
emeleti, 63 m2-es, 1+2 fél-
szobás lakás teljes bútorzattal.
Bővebb információ: 06-30/995-
0220-as telefonszámon. 

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

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

Tapolcán az Alkotmány utcá-
ban, 1 szoba, összkomfortos la-
kás 1 fő, nemdohányzó, igé-
nyes, fiatal részére kiadó. Ár:
40.000 Ft/hó. 2 hónap kaució
szükséges. T.: 06-20/453-1915

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

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

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

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

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágása. Épületekre, vezeté-
kekre hajló ágak levágása, al-
pintechnikai módszerrel. Bo-
zótirtás. Tel.: 06-70/229-6598
(Pepe Alpin Kft.)_____________________________

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

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

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 környékén.
T.: 06-30/972-1622_____________________________

_____________________________

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

_____________________________

Ácsmunkákat reális áron vál-
lalok. Tetőszerkezet készítése,
lécezés, fóliázás, bádogozás,
cserepezés és tetőfelújítás.
Uitt. veszélyes fák kivágása.
Tel.: 06-70/600-7729

KIADÓ

SZOLGÁLTATÁS

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

Egyedi hőszigetelt fa nyílá-
szárók, kerti faházak, bútorok
gyártása, beszerelése, aszta-
losmunkák elvégzése. T.: 06-
30/387-8281_____________________________

Cserépkályha, kandalló és
kemence tervezése, építése,
átrakása garanciával.  
www.balatonkalyha.hu  
T.: 06-70/3392-422_____________________________

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 nyomvo-
nalazása. Tel.: 06-20/925-
2528 www.sos-dugulas.hu  _____________________________

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

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

Kertész! Egész éves kert-
fenntartást, metszést, nö-
vényvédelmet, növényültetést,
fűnyírást, gyepesítést térkö-
vezést vállalok. Tel.: 06-20/621-
0704_____________________________
Homokfúvás, üveggyöngyö-
zés, fémszemcse szórás. Teljes
karosszériák, motorkerékpár
vázak, felnik egyéb fém-, fa tár-
gyak tisztítása. Lábazatok, kőf-
alak, sírkövek tisztítása a hely-
színen. Felnik egyéb fém tár-
gyak porfestése. Háromi Zsolt
06-30/617-8008_____________________________

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

Szobafestés mázolás, tapé-
tázás, homlokzatfestés – szi-
getelés, színezés, álmennye-
zetek készítése, gipszkartono-
zás, gipszkarton válaszfal épí-
tése, lambériázás, parkettá-
zás, PVC fektetés. Igény szerint
takarítással is. Korrekt, tiszta,
minőségi munka, garanciával!
T.: 06-30/9692-032_____________________________

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

_____________________________

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

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

Gázszerelés, gázkészülék ja-
vítás! Gázkészülékek javítása,
vízkõtelenítés, gázkészülékek
cseréje, engedélyezetése, be-
üzemelése, gázfogyasztás op-
timalizálása, égéstermék elem-
zés, kondenzációs tech-
nológia. Energetikai, mûszaki-
biztonsági tanácsadás, gáz-
ipari mûszaki-biztonsági felül-
vizsgálat. Remeha lakos-sági
szerviz. Szijártó Jenõ T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904_____________________________

CIPÉSZ Kónya Sándor 8300
Tapolca, Berzsenyi u. 13. (az Y
gyógyszertár mellett) Tel.: 06-
30/393-1525, 06-87/411-816
EXPRESSZ munka. Mindenféle
cipõ, táska, lószerszám, foci,
ponyva, farmer, bõrkabát javí-
tása, cipzár cseréje. Póráz,
nyakörv, derékszíj kapható.
Ringlizés, patentozás. Mun-
karuházat! Nyitva: H: szün-
nap, K-SZ-P: 8-16, CS: 8-18,
SZ: 8-12, Ebédidõ 12-13_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés
csere, cipzár csere, függöny-
szegés, nadrág felhajtás azonnal.
Tapolca, Keszthelyi úton lévő
MOL benzinkút mögött. T.: 06-
30/315-6267 Nyitvatartás: kedd-
től péntekig 9-16 óráig. E-mail: 
szekdekoracio@freemail.hu_____________________________

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

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

_____________________________

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

Stil, modern, antik bútorok
kárpitozása, javítása. Bőr bú-
torok javítása, áthúzása, fes-
tése, ponyvák javítása, készí-
tése. Autóülések, motorülés ja-
vítása, áthúzása szövet, bőr,
műbőr választék. Kisgyörgy
János kárpitos 8300 Tapolca,
Kinizsi Laktanya T.: 06-20/465-
8854_____________________________
Nagyobb területek fűkaszálását
vállaljuk. T.: 06-30/613-6743_____________________________

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

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

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

Fűnyírást, kaszálást vállalunk
valamint bozótirtást, gyomir-
tást, elhanyagolt területek rend-
betételét, favágást (konyha-
készre). Karbantartást egész
évben panzióknál, nyaralóknál.
Gyors, megbízható munka, kor-
rekt áron. Tel.: 06-30/812-2155

Gázkészülékek szervize! Min-
den típusú gáztűzhely garanci-
ális beüzemelése, javítása. To-
vábbá konvektorok, kazánok,
vízmelegítők, nagykonyhai gáz-
üzemű berendezések javítása,
villany- és gázbojlerek vízkőte-
lenítése, fűtés- és vízrendszerek
karbantartása. Szántói László
gázszerelő Tel.: 06-20/520-2465_____________________________

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

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

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

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

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

Kőműves vállal burkolást, tér-
kövezést és egyéb munkákat.
Tel.: 06-30/603-3424_____________________________

Idősgondozást vállalok Ta-
polcán, sok éves tapasztalat-
tal, 8-15 óra között. Tel.: 06-
30/490-1997_____________________________

Lakásfelújítás – karbantar-
tás, épületburkolás, gipszkar-
tonozszerelés, festés. Egyéb
felújítási munkákat vállalok
közel 20 év tapasztalattal. Pre-
cíz, tiszta munka. Garanciával.
Tel.: 06-70/674-9925_____________________________

Idős hölgyek és urak gondo-
zását vállalom Tapolcán és
környékén. T.: 06-70/667-2426_____________________________

Szüretelést vállalunk és sző-
lőmunkát több éves tapaszta-
lattal, metszéstől a szüretig
minden, ami szőlő valamint
permetezést, fűnyírást, ka-
szálást, bozótirtást, elhanyagolt
területek rendbetételét, ve-
szélyes fák kivágását alpinis-
ta módszerrel, sitt hordást és
sziklakert építését vállalom.
Megbízható munka számlaké-
pesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

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

_____________________________

Daewoo Nexia 1995-ös évjá-
ratú, forgalomból ideiglene-
sen kivonva eladó. Tel.: 06-
20/478-8505_____________________________

Ford Escort 1.8, diesel, kom-
bi, 2000-es évjáratú, friss mű-
szakival eladó, 250.000 Ft.
Tel.: 06-30/538-2841_____________________________

2 tengelyes ponyvás utánfutó
érvényes műszakival eladó.
Tel.: 06-20/4310-587

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

JÁRMÛ sYx

VEGYES oöl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Padlásburkoló régi tégla tisz-
tított, mosott állapotban eladó.
Ár 10.000 Ft./m2. Stílus Galéria
Antikvitás. Csigó Malom Gyu-
lakeszi Kossuth Lajos utca 109.
Nyitva naponta 9 - 17 óra között
vasárnap is. T.: 06-20-534 1333_____________________________

Stihl FS120, McCulloch fűka-
sza, háti motoros permetező,
szalagfűrész 500-as 220 V-os
motorral, SR 50-es Simson, 4
főzőlapos gáztűzhely (Indesit),
11,5 kg-os gázpalack eladó.
Tel.: 06-20/9617-200_____________________________

32 hl-es fahordó eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
30/9563-119_____________________________

Pótkocsi kistraktor után és ál-
lítható kultivátor eladó. Tel.: 06-
20/478-8505

Eladó egyben vagy külön-külön
is 106 db új betonoszlop. Mé-
ret: 2,3 m x 10 x 10. Ár: 1200
Ft/db. Tel.: 06-70/774-8184_____________________________

Eladó 2 illetve 3 személyes re-
kamiék, 4 db cső fotel, 170-es
akril fürdőkád fehér színű, 2 db
női kerékpár, 2 db harmonika-
ajtó barna színű. Nem lomisok.
Diszelben. T.: 06-30/393-7941_____________________________

Vasmacska, tengeri 154 cm
magas 120 cm széles, lánccal
együtt eladó. Látni kell! Tel.:
06-30/393-3275_____________________________

Sachs 30 cm3-es benzinmotoros
kerékpár, Atlas-Copco (Cobra)
benzinmotoros kétkezes véső-
kalapács, ELU kézi téglavágó fű-
rész  45 cm-es  220 V-os, Maki-
ta akkus ütvecsavarozó, hordoz-
ható ipari  ventillátor 220 V, ben-
zin és dízel oldalkihajtásos álló-
motorok 2-9 LE-ig, Honda lap-
vibrátor, ágdaráló-komposztáló
gép, benzinmotoros tologatós
és önjárós profi fűnyírók, akkus
sövényvágók, akkus fűnyírók,
elektromos és benzinmotoros
fűszegély vágók, betonkeverők
220/380 V, benzinmotoros kézi fú-
rógép, menetorsós kuglihasító
gép 6T  220V, állítható csőme-
netvágó, Honda és Briggs mo-
toros kapálógépek, gérvágók
210-305 mm átmérő,  elektromos
csónakmotor, 5,5 mm-es lég-
puska új, CO patronos légpuska
4,5-5,5 mm-es, oxigénpalackok,
új  McKenzie mtb. kerékpárok,
Aprilia Habana chopper 50 cm3-
es újszerű, kerti összecsukható ru-
haszárító eladó. Tel.: 06-20/478-
4654, 06-87/701-018_____________________________

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

Fahasító gépek álló és fekvő,
dobkasza 60 cm-es önjáró, ipa-
ri  fémvágó 350mm öntvényhá-
zas szekrényes 220/380 V, kúpos
kuglihasító hintafűrésszel kom-
binált 380V újszerű, gyümölcs-
és ágdarálók, villanymotorok
220/380V, kézi körfűrészek, mini
gáz-oxigénhegesztő, JLO- Solo -
Oleo Mac -Echo  háti permete-
zők, Maruyama slagos perme-
tező, Stihl  fűrész, fűkasza, bo-
zótirtó, lombszívó-fúvó gépek,
benzinm otoros és elektromos
sövényvágók,  Kärcher-Eurocle-
an-Wap hideg- és melegvizes
profi sterimók 220/380V, ben-
zinmotoros és elektromos köny-
nyű hordozható vízszivattyúk,
benzin- és dízelmotoros aggre-
gátorok, akkutöltők  6-12-24 V-
os normál és bikázós, 16 funk-
ciós faipari barkácsgép, Stihl -
Makita elektromos újszerű lánc-
fűrészek, keringető szivattyú fű-
téshez, kéthengeres új komp-
resszorok,  Gardena házi vízmű,
mobil klíma eladó. Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06-20/478-4654,
06-87/701-018_____________________________

Életjáradékot fizetnék lakásért,
házért, ingatlanért. Tel.: 06-
20/9325-025

Szent György-hegyen ezerjó kb.
10-12 q, olaszrizling kb. 30 q,
igény szerinti szüreti időponttal
130 Ft/kg áron helyszíni fizetés-
sel eladó. Tel.: 06-70/6363-374_____________________________

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

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

Lesencetomajon 8-10 mázsa
olaszrizling szőlő eladó. Tel.: 06-
30/4961-820_____________________________

Eladó 3,5-4 q olaszrizling sző-
lő Hegymagason. Tel.: 06-
87/411-408, 06-30/224-1130_____________________________

Kékfrankos szőlőt vásárolnék
szőlő származási bizonyít-
vánnyal. Tel.: 06-30/916-1820_____________________________

Szent György-hegy déli olda-
lán 10 q olaszrizling szőlő eladó,
kistételben is. Szüret időpont-
ja szeptember 15 vagy 22. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/3392-667_____________________________

Otelló szőlő eladó kb. 5 q
szeptemberi szürettel. Uitt: 60
l-es prés eladó. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06-87/412-958

A Tapolcai Hírözön terjeszté-
sére Szigligetre, Taliándörög-
dre, Lesencetomajra, Nyi-
rádra helyi újságkihordót ke-
resünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059_____________________________

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

Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. kő-
művest és segédmunkást keres.
4-5 fős brigádok és pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Elvárások:
szakképzettség, önálló munka-
végzés, józan életvitel. Amit kí-
nálunk: hosszútávú stabil mun-
kahely, versenyképes jövede-
lem, munkaruha. Jelentkezés:
H-P: 7-17-ig Tel:  +36/30/249-
4699, 06-87/ 466-175_____________________________

Szigligeti melegkonyhás étte-
rem keres kreatív séfet, szaká-
csot, főzőasszonyt (délelőtti
műszakra), grill szakácsot, kony-
hai kisegítőket, takarítónőt és
pultost. Egyetemisták jelentke-
zését is várjuk. Uitt: büfé, étte-
remmel szemben üzemeltetés-
re kiadó. Tel.: 06-30/9945-040_____________________________

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

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

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

ÁLLÁS -,

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

15 szobás badacsonyi éves
nyitva tartású hotel a La Carte ét-
termébe keres mosogatót éves
állásra. T.: 06-20/278-6616_____________________________

15 szobás badacsonyi éves
nyitva tartású hotel a La Carte ét-
termébe keres felszolgálót éves
állásra. T.: 06-20/278-6616_____________________________

Keresek tetőfedő segédmun-
kára, munkájára igényes, józan
életű munkavállalót. Előny B.
kategóriás jogosítvány. Bér
megegyezés szerint. Tel.: 06-
70/620-5479_____________________________

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

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

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

Dream Team Étterembe Ta-
polcára éves állásra pizzasütőt
keresünk. Betanítást vállalunk.
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_____________________________

Péket keresünk azonnali kez-
déssel tapolcai munkahelyre 8
órás, bejelentett munkavi-
szony. Bér megegyezés szerint.
Tel.: 06-70/520-5979

Önállóan dolgozni tudó, egész-
ségügyi végzettséggel rendel-
kező női alkalmazottat keresünk
gyógyászati - segédeszközökkel
foglalkozó üzletünkbe Tapolcára.
Jelentkezni lehet önéletrajz for-
májában: a hearkft@gmail.com
címre küldve._____________________________

Egy és két műszakos munkale-
hetőség Ajkán operátor, végel-
lenőr és raktárvezető munkakör-
ben! Hosszú távú munkalehető-
ség útiköltség térítéssel! Érdek-
lődés, jelentkezés: 06-70/610-
0064, irodavp@opuswork.eu_____________________________

Tapolcán a Szociális és Egész-
ségügyi Alapellátási Intézet
Lelki Egészségfejlesztési Köz-
pontja 4 órában mentális
egészségfejlesztő munkatár-
sat keres. További informá-
ció: 06-30/244-9232_____________________________

Munkalehetőség Ajkán céges
buszjárattal betanított és szak-
képzettséget igénylő munka-
körökben három műszakban!
Érdeklődés, bővebb információ
az alábbi elérhetőségeken: 06-
70/610-0064, irodavp@
opuswork.eu Csörgessen meg,
visszahívjuk!_____________________________

Munkalehetőség Kékkúton!
Alkalmi munkavállalókat ke-
resünk könnyű fizikai munká-
ra! Ingyenes céges járat van!
Jelentkezni a 06-70/380-1553-
as telefonszámon lehet!_____________________________

Korall üzletlánc tapolcai üzle-
tébe munkájára igényes, szor-
galmas, vevőorientált bolti el-
adó-pénztáros kollégát keres.
Fényképes önéletrajzokat a
koralltapolca@gmail.com e-
mail címre várjuk. _____________________________

Piaci árusításra keresünk al-
kalmazottat napi fizetéssel, le-
hetőleg Tapolcáról. Tel.: 06-
30/3544-764_____________________________

Gyulakeszin a Bak Vendéglő-
be konyhai kisegítő munka-
társat keresünk. Tel.: 06-
30/317-6766_____________________________

A Pannon Reprodukciós Intézet
Kft. biológust keres, embriológiai
munkakörbe (MSC végzettség-
gel). Jelentkezni fényképes öné-
letrajzzal a tne.szabo.katalin@
pri.hu és a pritap@t-online.hu e-
mail címre lehet. 

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

Szeretnél tiszta, rendezett gyá-
ri munkakörnyezetben dolgozni
Ajkán? Ha a válaszod igen, je-
lentkezz hozzánk ÖSSZESZE-
RELŐ vagy GÉPKEZELŐ mun-
kakörbe két, három műszakos
vagy folyamatos munkarendbe!
Versenyképes jövedelem, kie-
melt műszakpótlékok, munkabér
előleg, céges buszjárat-önálló
bejárás esetén útiköltség tá-
mogatás! Jelentkezés, bővebb
információ: Tel.: 0670/610-0064
Email: irodavp@opuswork.eu_____________________________

Nádtető fedésre keresek jó fi-
zikumú, józan életű munka-
társat Tapolca vonzáskörzeté-
ből. Tel.: 06-30/616-8346 vagy
wiki.88@freemail.hu_____________________________

Építőiparban jártas segédmun-
kást keresek. T.: 06-20/971-0381_____________________________

Tapolcai melegkonyhás ven-
déglátóhelyre keresünk szaká-
csot szeptemberi kezdéssel,
éves állásra. Időpont egyezte-
tés miatt hívja az alábbi tele-
fonszámot: 06-70/779-1014 

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

GKI továbbképzés és vizsga te-
herautó vezetőknek Tapolcán
októberben. Jelentkezés: 06-
70/673-7375 KVH/1394-
1/2017-NFM_____________________________

Gépkezelő képzés és vizsga Ta-
polcán októberben. Földmunka-
, rakodó- és szállítógép-kezelő,
Emelőgép-kezelő, Targoncaveze-
tő. Jelentkezés: 06-70/673-7375
E-001711/2017/A002/A005/A006

OKTATÁS

PÁLOSI AUTÓS-MOTOROS IS-
KOLA. Tantermi és e-learning
(online otthon végezhető) tan-
folyamok! Tapolca, Glázer S. u.
5. Tel.: 06-87/322-436, 06-
30/3136-427 Nytsz: 19-0073-05
(VSM.E. 61,54 %, VSM.F. 61,9%,
ÁKÓ: 312,76 %, ÁKK: 184.600
Ft) www.palosiautosiskola.hu_____________________________

Természetgyógyász tanfolyam
indul Veszprémben szeptem-
ber 23-án, Egészségügy tanfo-
lyam szeptember 22-én. Kine-
ziológia tanfolyam október 27-
én. Családállítás október 14.
Reflexológia tanfolyam (talp-
masszázs) indul novemberben,
dr. Csikai Erzsébet tankönyvíró
és vizsgabizottsági tag részvé-
telével. Továbbá: Akupresszúra,
Bach-virág terápia, Szimbó-
lumterápia, Bioenergetika, Me-
tamorf masszázs, Tibeti hangtál,
Gyermekkineziológia oktatói
tanfolyam, stb. Várom előzetes
érdeklődésüket és jelentkezé-
süket! Érd.: 06-20/944-0984,
mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

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

Magas, elvált, 67 éves férfi, jó-
ravaló, kedves társat keres (el-
sősorban Tapolcán). Tel.: 06-
30/506-5352 (általában este)

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR
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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.

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)

SZEDD MAGAD AKCIÓ
a lesencetomaji

Tel.: 06-30/447-32-92
Hoffman Krisztián

-ben

Ezeken a napokon a lesencetomaji
keresztez désekben ki lesz táblázva

az útvonal.

150 Ft/kg

SZEPTEMBER 8-9.
Nyitva: 9-17 óra között

Almafajták:

Az almák télállóak.

ALMA AKCIÓ!

- naturalma rozela
- naturalma luna
- idared

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOK
2 műszakos munkarendbe

3 vagy folyamatos műszakrendbe

Betanított munkásokat

Betanított munkásokat

Raktárosokat, Targoncavezetőket
keresünk AZONNALI kezdéssel

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat

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

Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

(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

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. keres:

Válogató munkakörbe férfi és női
munkatársat zalahalápi munkahelyre.
Jelentkezés önéletrajz leadásával: Tapolca, Halápi u. 33.

szám alatti székhelyen, 2018. szeptember 7-ig.
Feladatai:

Amit kínálunk:

A telephelyre beérkező és kiszállítandó kézi erővel
mozgatható anyagok rakodása, válogatása, a gépekben
(válogató-, daráló-, bálázógép) feldolgozandó kézi erővel
mozgatható anyagok rakodása, töltése.

• Teljes munkaidős, bejelentett munkaviszony
• Biztos jövedelem
• Béren kívüli juttatás

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

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

Telefon: 06-87/412-736, 06-70/337-28-91
Jelentkezési határidő: szeptember 5.

A SZÉCHENYI ISTVÁN
BAPTISTA KÖZÉPISKOLA

ÁLLÁSRA HIRDET FELVÉTELT,
HELYETTESÍTÉS MIATT

HETI 20 ÓRÁS MUNKARENDBEN.

GÉPKOCSIVEZETŐ

Tapolca, Fő tér 2. Pékáru Szaküzlet

„Zalaco, Élvezze a különbséget!”

AKCIÓS AJÁNLATUNK! szeptember 3 - szeptember 8-ig

Fahéjas csigaFahéjas csiga

Retró kifliRetró kifli

215 Ft
430 Ft/l

215 Ft
430 Ft/l99 Ft/db99 Ft/db

Sajtos Party rúd
élesztő nélkül,
vajjal készítjük!

Sajtos Party rúd
élesztő nélkül,
vajjal készítjük!

219 Ft/10 dkg   2190 Ft/kg219 Ft/10 dkg   2190 Ft/kg

49 Ft/db49 Ft/db

Francia habosFrancia habos

199 Ft/db

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

Szeptember 6-án
Édes csütörtök!

Kakaó
0,5 l

Kakaó
0,5 l

ÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

06-20/406-9956
Kalmár Sándor

Hívjon minket, házhoz megyünk!

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ 100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

100x210

bejárati

ajtó

86.000 Ft

-tól.

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

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

• Régi redőnyök javítása.

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

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

AUTÓMENTÉS
AUTÓSEGÉLY • FUVAROZÁS

0-24
Aranyodi Zsolt

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

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA
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Varga Ferenc

Zsédöly Ferenc 06-20/3-267-243
06-20/9-501-067

06-30/9-759-082
06-20/9-424-356

Szi Miklós Ferenc

Gyetvai József

vargajogsi.hu

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

Beiratkozás: 2018. 09. 04-én kedden és 06-án csütörtökön 17 órakor

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

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

TAPOLCA, VAJDA JÁNOS U. 103.

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

E-LEARNING
(online, otthon végezhető)

tanfolyamok folyamatosan,
bármikor az Ön IGÉNYEI szerint!

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

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

B (elm.) 66,67 %,

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

kft.nyomda

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

06-20/980-8059

Batsányi u. 1.

knyomda@kolcseynyomda.hu
hirozon@kolcseynyomda.hu
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jságok
• önyvek
• orítékok
• ekoráció
• eghívók
• épeslapok
• dvözlő lapok
• egyzettömbök
• évjegykártyák
• rospektusok
• zórólapok
• lakátok
• éges levélpapírok
• ímkék

(öntapadós
kivitelben is)

• gyéb nyomdai
termékek gyártása.

Dr. Kurkó György
Tapolca, Keszthelyi út 1.

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

KURKODENT
CAD/CAM technológia

• fémkerámia koronák, hidak
• cirkónium koronák, hidak
• teljes porcelán koronák, héjak, tömések
• kombinált kivehető pótlások,

rejtett finommechanikai rögzítő elemekkel.

Lézer szinterezés

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

Nyitva: H-P 9-17, Szo 9-12
www.meszarosbutor.hu

e-mail: info@meszarosbutor.hu

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Új bútorok garanciával, kedvező árakon!

Szekrénysorok, kisbútorok, konyhabútorok, étkezők,

franciaágyak, heverők, nyitható kanapék, rekamiék,

fürdőszobabútorok, irodai forgószékek, virágtartók,

fali képek. Fenyőbútorok, fa ágykeretek.

Kínálatunk:

MÉSZÁROS

BÚTORÜZLET

Egészségpénztárra megvásárolható

ágybetétek, hideghab vákuum

matracok 15 év garanciával.

az Ön megbízható partnere
E lemér Virágbol t ja

Üzletünk Tapolcán az Áruház épületében a Kölcsey Nyomda bejáratánál
Virágcsokor rendelés ingyenes kiszállítással: 06-30/348-7469

Ránk számíthat! Elemér Virágboltja       az Ön üzlete!

Tobozos és mohás koszorúk széles választéka
Árvácska szeptember közepétől csak 95 Ft
Kardvirág folyamatosan csak 99 Ft
Hatalmas krizantén tövek csak 999 Ft

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

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

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

TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377TAPOLCA, DÉLI ELKERÜLŐ ÚT 87/413-400; 06-30/380-7377
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, 2018.09.01-től a készlet erejéig érvényesek! 17

88
74

t

Ke
sz

th
ely

, H
év

ízi
 ú

t-K
üls

ő
Ha

di
 ú

t

83
/5

10
-7

15
, 0

6-
30

/5
20

-5
94

4

Zalaszentgrót, Deák F. u. 1.

83/361-500, 06-30/380-4022

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

(Vasútállomás épületében a Dísztér felől)BADACSONY, Park u. 1.

Hétfőtől csütörtökig: 10.30-17.30
Péntek-szombat:

Vasárnap:

10.30-14.00, 14.30-19.30
10.30-17.30

Nyitvatartási idő

raktáros kollégát!

Jelentkezni a 06-70/705-0217-es telefonszámon lehet
hétköznap 8-16 óra között vagy e-mailben

az iroda@janhaz.hu címen!

A JÁNHÁZ Építőanyag Kereskedés keres
keszthelyi telephelyére

Építőanyag ismeret és targoncás vizsga előny!

A Hunguest Hotel Pelion

SZAKÁCS,
KONYHAI
KISEGÍTŐ,
ÉJSZAKAI

TAKARÍTÓ,
SZOBALÁNY

felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

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

Érdeklődni:
Joós Adél szállodaigazgató

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

Feladatok, amelyeket rábíznánk:

Amit leendő munkatársunktól elvárunk:

Amit leendő munkatársunknak biztosítani tudunk:

Részvétel a tervszerű karbantartási munkákban
Üzemzavar esetén hibakeresés, hibaelhárítás,
javítás

Gyártás területen szerzett gépbeállítói tapasztalat
Többműszakos munkarend vállalása

Emelt délutános és éjszakás hétre járó
műszakpótlékok
Versenyképes jövedelem

13. havi juttatás
Határozatlan idejű munkaszerződés

• Gyártósori automata és félautomata gépek
beállítása, üzemeltetése

•
•

•
•

•

•
• Havi ajándékutalvány, ami bárhol elkölthető
•
•

Safety and Environmetal Solutions
Magas minőségnek eleget tevő termékeink színvonalának megtartásáért
és további fejlesztéséért felelős csapatunkba új munkatársat keresünk,

teljes állásban, azonnali kezdéssel a következő pozícióba:

Vállalatunk egy

dinamikusan fejlődő,

az autóipar számára

csúcsminőségű, főként

biztonságtechnikai

légzsák - alkatrészeket,

valamint

környezetvédelmi és

közlekedéstechnikai

alkatrészeket gyártó

nemzetközileg elismert

cégcsoport.

Jelentkezés:
RHODIUS

Magyarország Kft.

H-8300 Tapolca,

Halastó utca 5.

hr@rhodius.com vagy
andrea.toth@rhodius.com

GÉPBEÁLLÍTÓ
tapolcai telephelyünkre.

Feladatok, amelyeket rábíznánk:
• Automata gépek folyamatos működtetése
• Gyártási munkautasítások betartása
• Többműszakos munkarend vállalása
• Előny, de nem feltétel, a gyártási területen

szerzett tapasztalat

• Emelt délutános és éjszakás hétre járó
műszakpótlékok

• Versenyképes jövedelem
• Havi ajándékutalvány, ami bárhol elkölthető
• 13. havi juttatás
• Határozatlan idejű munkaszerződés

Amit leendő munkatársunknak bizosítani
tudunk:

Safety and Environmetal Solutions
Magas minőségnek eleget tevő termékeink színvonalának megtartásáért
és további fejlesztéséért felelős csapatunkba új munkatársat keresünk,

teljes állásban, azonnali kezdéssel a következő pozícióba:

Vállalatunk egy

dinamikusan fejlődő,

az autóipar számára

csúcsminőségű, főként

biztonságtechnikai

légzsák - alkatrészeket,

valamint

környezetvédelmi és

közlekedéstechnikai

alkatrészeket gyártó

nemzetközileg elismert

cégcsoport.

Kapcsolat:
RHODIUS

Magyarország Kft.

H-8300 Tapolca,

Halastó utca 5.

hr@rhodius.com

GÉPKEZELŐ
tapolcai telephelyünkre.

ÚJRA
MEGNYITOTTUNK!

H-P: 6.30-17.00
Szo.: 7.00-14.00

Tapolca-Diszeli
élelmiszerbolt

megújult formában
és árukészlettel
várja leendő és

meglévő vásárlóit
sok szeretettel!

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

HIFU specialista,
anti-Aging specialista,

mesterkozmetikus,
okleveles sminktetováló,

hyamátrix szakértő

Forduljon hozzám bizalommal!

IMAGE kémiai „ebédidős” hámlasztás
Manapság ki ne küzdene valamilyen bőrproblémával?

Pattanásos, heges bőr, pigmentfoltok, kipirosodás,
hajszálér tágulat (rosacea)... vagy csak szimplán a kor

előrehaladtával a bőrön megjelenő ráncok, elszürkült bőr
a zavaró tényező. Ezekre a dolgokra nyújt tartós megoldást

az IMAGE orvosi hámlasztó családja.

IPL - Megkezdjük szeptemberben villanófényes tartós
szőrtelenítő kezeléseinket. Ha zavarják a nem kívánatos
szőrszálak, szabaduljon meg tőlük!

INGYENES BŐRÁLLAPOT FELMÉRÉS GÉPPEL!

HIFU – Nagy Intenzitású Mikro Fókuszált Ultrahang
terápia Új orvos-esztétikai géppel, nagyobb teljesítménnyel,

látványosabb és hosszabban tartó hatással!

OxygeneO – Világújdonság már a Gráciában!
Az oxigént a véráramba juttatja Új gépünk,
így nem csak az arcbőre lesz egészségesebb,

hanem egész szervezete töltődik!

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

Akár 1 órán
belül is.

KÖLCSEY Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi u. 1.

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