
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!

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059

XXVIII. évf./18.  2022. május 7.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.
M-K. R. Sz.: 3440/2001;

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

06-20/414-3177

Dr. Vajóczki Csaba e.v.

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

szülész-nőgyógyász főorvos

Rendelési hely és idő: Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 11.
csütörtök: 16.00-20.00

Bejelentkezés: vagywww.meetdoc.hu 06-70/770-7085

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

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

Jelentkezz még ma!
06-70/514-4897, 06-20/9292-430

ÖSSZESZERELŐ

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó
3 műszak, határozatlan idejű szerződés, műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
jelenléti pótlék 30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás, és

300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

Ugyanitt csak szombati munkavégzés
Akár másodállásban, vagy iskola mellett is végezhető!

Feltétel: 18. betöltött életév. 3 műszak, 8 órás beosztásban. Órabérek: délelőtt 2.200 Ft,
délután 2.530 Ft, éjszaka 2.860 Ft + jelenléti bónusz, és jégkrém csomag juttatás

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 310.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 247.000 Ft/hó 2 műszak

Alapbér 246.000 Ft/hó

NHSZ

NHSZ CSOBÁNC KFT.
AUTÓSZERVIZ

műszaki vizsga
eredetvizsgálat

személy- és teherautójavítás
Időpontfoglalás személyesen, telefonon 06-21/292-0030

vagy e-mailben muhely.csobanc@nhsz.hu

www.facebook.com/nhszcsobancwww.nhszcsobanc.hu

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

GYERMEKEKNEK IS!
AZ ÖN LÁBA EGÉSZSÉGES?

Javasoljuk Önnek, hogy vegyen részt a PODIART
számítógépes talpvizsgálaton, mert számítógép segítségével

állapítjuk meg lábának elváltozásait.

Többszörös nagydíjas magyar termék!
Teljesen egyénre szabott készítés. Megelőzésre is,

hogy ne legyen fájdalmas derék, térdpanasza.
Sarokcsont kinövésre is!

Futóknak, focistáknak, túrázóknak egyedi betét.

ÁNYOSI JUDIT, TAPOLCA, BEJELENTKEZÉS: 06-20/364-0288

EGYEDI TALPBETÉT

Nyitvatartás:
Hétköznap: 9-17, Szombat: 8-12

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

JOY NAPOK
2022. május 12-15.
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10% KEDVEZMÉNY
Laminált padló • Vízálló padló

Padlószőnyeg • Műfű

20% KEDVEZMÉNY
Darabszőnyeg • Tapéta

Függöny • Karnis

Hamarosan nyíló
tapolcai áruházunkba

munkatársakat keresünk
eladó, pénztáros,

árufeltöltő munkakörbe.

Tel.: +36-30/396-8537

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát az alábbi
email-címre küldheti:

trafikallaslehetoseg@gmail.com

Badacsonyba
a Park utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk
Tapolcáról vagy Badacsony környékéről.

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

A Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

Munkalehetőség!

szakápoló, ápoló,
gondozó és

fejlesztő pedagógus
munkakörre.

Részletek:

www.dakaotthon.hu

06-87/553-210,
06-30/701-7456

- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás

Jelentkezés és további információk: Cellcomp Kft.
8300 Tapolca, Sümegi u. 36. Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék

E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

- Középfokú végzettség
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes

jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

- Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan fejlődő
vállalat, változatos feladatok, világszínvonalú
technológia, folyamatos fejlődési lehetőség.

A Cellcomp Kft. tapolcai telephelyére munkatársakat keres
az alábbi pozícióba:

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

Ugyanitt jó minőségű termőföld eladó.
+36/70 886 68088300 Tapolca, Keszthelyi út 53.

Vállaljuk:
- ömlesztett és

raklapos áruk szállítását
3,5 t-tól 18 t-ig

- gépi földmunkát:
JCB 3CX kombinált,
valamint JCB
forgó-kotró
munkagépekkel

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

PINCÉR • PULTOS • SZAKÁCS • CUKRÁSZ

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás

A svéd tulajdonú autóipari beszállítóként, többek
között olyan neves autógyáraknak fejleszt és gyárt üléshuzatokat és kárpitozott

burkolati elemeket, mint a Volvo Cars vagy a Volvo Trucks.

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi termelési csapatunk bővítése miatt újabb pozíciók nyílnak meg
a prémium minőségű termékeket előállító üzemünkben

munkakörökben.

Családias légkörű munkahelyen, korszerű munkakörnyezetben várunk!

Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és a fenntarthatóságra
törekszel – akárcsak mi –, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partne-
reink számára, amit korábban tapasztaltak tőlünk.
Nálunk az alapbéreden felül cafeteriát is kapsz, havi bónuszt a teljesítményeddel ará-
nyosan, mi fizetjük a teljes útiköltségedet, és év végi extra juttatásokkal támogatunk.

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 8-16 óra között a 06-88/515-182
telefonszámon vagy a novus-office@havd-group.se címen.

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. május 15.

SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a sef@hotelbonvino.hu e-mail

címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

a +36-30/205-3679-es
telefonszámon kérhető.

A badacsonyi

munkatársat keres
Kisfaludy-ház Étterem

munkakörökbe.
Jelentkezési határidő:

2022. május 15.

KONYHAI KISEGÍTŐ -
MOSOGATÓ és SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

a +36-30/559-9883-as
telefonszámon kérhető.

A badacsonyi
szálloda és

a
munkatársakat keres

Hotel Bonvino

Kisfaludy-ház Étterem

munkakörbe.
Jelentkezési határidő:

2022. május 15.

FELSZOLGÁLÓ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre várunk.
Bővebb információ

a +36-30/205-1179-es
telefonszámon kérhető.

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba
Zalahalápi gyáregységünkbe:

Munkavégzés helye:
8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés:
Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük
küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Betanított Gépkezelő

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Hegesztői képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Minősítés nem feltétel
• Hegesztői gyakorlat előny
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Hegesztő

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Lakatos képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Korábbi tapasztalat előny
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Lakatos

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 05. 05 - 2022. 05. 18.

Sertés csontnélküli karaj
Sertéslapocka
Sertés csontos elsőcsülök

Pápai gépsonka (extra sonka)
Pápai disznósajt
Pápai juhbeles virsli
Pápai olasz felvágott
Pápai farmer felvágott 440 g

Pápai füstölt főtt császárszalonna

1.890 Ft/kg
1.590 Ft/kg

699 Ft/kg

3.090 Ft/kg
1.690 Ft/kg
2.550 Ft/kg
1.890 Ft/kg
1.290 Ft/db

2.932 Ft/kg

2.690 Ft/kg

Álláshirdetés

1 vagy 2 műszakos munkarendben:

• Gépbeállító
- automata gyártógép beállítása és felügyelete

gyártás közben
- átállások elvégzése
- karbantartási feladatok elvégzése

• Operátor (betanított munka)

1 műszakos munkarendben:

• Anyagmozgató – raktáros
- árubeérkezések és kiszállítások gépi anyagmozgatása,

raktárközi anyagmozgatás

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Az Innopan Kft. 100%-ban magyar tulajdonú folyamatosan fejlődő vállalat.
Tevékenységünk modern építőipari hőszigetelő lemez gyártása automata technológiával.
Termékeink iránt folyamatosan növekszik a piaci kereslet.
A megnövekedett igények kielégítésére bővítjük termelési csapatunkat az alábbi pozíciókban.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
Telefon:

info@innopan.hu
+36-30/1600-622

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

Tel.: +36-70/506-83-96, email:
fb@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül szervizdíj
és cafeteria

- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

- megbízható, stabil vállalati
háttér

- lendületes, jókedvű, támogató
csapat

- folyamatos fejlődési lehetőség

NAPELEM
Szeretne 50%-os vagy
100%-os támogatást

igényelni?

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

Nyitvatartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

239
Ft/db

478 Ft/l

538 Ft/l

269
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

289
Ft/db

349
Ft/db

0,33 l

0,5 l

875 Ft/l

698 Ft/l A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Érdeklődni:
06-30/901-0765
06-30/106-1926

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP

KEZELŐ

1 FŐ BÁNYAMESTER
Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

VILLANYSZERELŐ

Jelentkezni a telefonszámon vagy
az e-mail címen.

06-70/643-1227
ibd.quality@gmail.com

TAPOLCA környékén keres állást?
Várjuk jelentkezését, ha vagy

végzettséggel szeretne egy korrekt,
stabil cégnél elhelyezkedni.

LAKATOS
HEGESZTŐ
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VESZPRÉMBE KERESÜNK:VESZPRÉMBE KERESÜNK:

Megemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 FtMegemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 Ft

Ingyenes céges járatok több településről!Ingyenes céges járatok több településről!

Hívja ingyenesen: 1417Hívja ingyenesen: 1417

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET



(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.
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SZENT RAFAEL GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Idősek gondozása otthoni környezetben
Szociális segítségnyújtás:
étkezés, mosakodás,
mozgatás stb.
Állapotfelmérés
Házvezetői és társalkodói
feladatok
Érdeklődni:

06-30/555-22-32

Cellcomp Kft.
9500 Celldömölk, Építők útja 8.

8300 Tapolca, Sümegi u. 36.

Gyártósori automata és félautomata gépek beállítása,
üzemeltetése
Részvétel a tervszerű karbantartási munkákban
Üzemzavar esetén hibakeresés, hibaelhárítás, javítás
Átállásokban való közreműködés
Tartalékalkatrész készlet felügyelete
Németországi betanulásokban történő részvétel

Jelentkezés:
Telefonon: 87/510-900 vagy
emailben: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com

Gépgyártás/mechatronika/műszerész területen szerzett
alap/középfokú végzettség
Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Alapfokú számítógépes ismeretek (Excel, Word, email)
Több műszakos munkarend vállalása (de/du, 3 műszak
esetenként)
Pontos, precíz munkavégzés

Automata és félautomata gépek karbantartásában
szerzett tapasztalat
PLC vezérelt gépek ismerete
Elektronikai ismeretek
Alapfokú pneumatikai ismeretek
Német nyelv ismerete

Stabil hosszú távú alkalmazás,
korszerű munkakörülmények
Versenyképes bérezési rendszer
Multinacionális környezet

tapolcai üzemébe

munkakörbe új munkatársat keres
GÉPBEÁLLÍTÓ / KARBANTARTÓ

Feladatok:

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.

gépkezelő

Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

2 fő

munkatársat keres.
női gépkiszolgáló

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk május 9-től május 13-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.390 Ft.
A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!

Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

reszelt leves, kelkáposzta főzelék fasírozottal
lebbencsleves, Budapest ragu rizzsel

tavaszi zöldségleves, paradicsomos káposzta sertéssülttel
lencsegulyás, diós-lekváros tészta

paradicsomleves, rántott sertésborda rizzsel

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
A Csobánc lábánál ősi, de jó ál-
lapotú, tanúhegyekre panorámás,
csendes környezetű pince-prés-
ház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonederics belterületén 73
m2-es lakóterületű amerikai kony-
ha, 2 szoba, fürdőszoba helyisé-
gekből álló, kitűnő állapotú családi
ház 2 garázzsal, pincével eladó.
Ir.ár: 51,2 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegy hegymagasi
részén 31 m2-es lakóterületű für-
dőszobás, jó állapotú balatoni pa-
norámás hétvégi ház eladó. Ir.ár:
20,5 mFt T.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 3 szobás,
fürdőszobás, kitűnő megközelít-
hetőségű állandó lakásként is
használható hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fizetés-
sel keresek Badacsony 20 km-
es körzetében eladó ingatlant.
Nyaralót, présházat, pincét, er-
dőt, panziót. T.: 06-20/959-6293
Török Tamás_____________________________

Lesencetomajon családi ház, a
falu közepén eladó. Ir.ár: 38,9
mFt Tapolcán lakást, max. 1 eme-
letig értékegyeztetéssel beszá-
mítok. Tel.: 06-20/452-1445_____________________________

Megvásárolnám ingatlanát, ha
már úgy érzi, hogy se ideje, se
ereje nincs megművelni, felújíta-
ni. Kisebb ház, telek, földpince,
gyümölcsfás terület érdekelne.
Tel.: 06-20/4332-463_____________________________

Tapolcán Batsányi utcában, 173
m2-es telken 57 m2-es kis csa-
ládi ház, kis udvarral, melléképü-
letekkel eladó. Irányár: 19,5 M Ft,
Tel:06/30/425-6572_____________________________

Eladó Tapolca, Baross Gábor ut-
cában összkomfortos, 1995-ben
épült 3x100 m2 összterületű csa-
ládi ház 500 m2 telken 45 m2 ga-
rázs+kocsi beálló. Falazat: szili-
kát, kitűnő hőszigetelésű, az ab-
lakon zsalutok, a tető pala. Érd.:
06-30/ 857-6101, 18-20 óra között
Ár: 62 mFt_____________________________

Eladó Köveskál, Fekete-hegyen:
pince-présház gyümölcsössel és
külön hrsz-en szőlőterület. Ir.ár: 25
mFt és 8 mFt. Érdeklődni: 06-
30/511-4871_____________________________

Nagycsaládosok, összeköltözők!
Tapolcához közeli kis faluban te-
hermentes, 4 szobás, nappali kony-
hás, kétfürdős nagy családi ház fel-
újított állapotban, műanyag nyílá-
szárók, klíma, két autó beállóval a
parkosított gyümölcsfás udvarban
akár lakás vagy kisebb családi
ház beszámítással is eladó. Ir.ár: 68
mFt Telefon: 06-20/578-6662 In-
gatlanosok kérem, ne hívjanak. _____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot
Önnel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Balatongyörökön 3.852 m2-es
balatoni panorámás telken 100
m2-es, kiváló állapotú, nádtetős
ház, nyaraló eladó. Akár 3 db  bel-
területi telek is kialakítható. Ár:
99,5 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonszentgyörgyön 2007-
ben épült, 207 m2-es, 6 szobás,
3 fürdőszobás, 2 konyhás kiváló
állapotú, igényes családi ház
3.642 m2-es telken, kerttel, külön
nyári lakrésszel eladó.  Ár: 89 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 

APRÓHIRDETÉSEK:

INGATLAN @n3*

Szent György-hegyi pincészet
keres traktoros munkatársat. Amit
mi nyújtunk: egész éves, beje-
lentett állás, korrekt fizetés, kel-
lemes munkakörnyezet.  Amit
várunk: pontos, precíz munka-
végzés, önállóság, igényesség.
Jelentkezni telefonon (06-30/942-
3174) vagy e-mailben (info@
nyaripince.hu) lehet!_____________________________

Balatonedericsi strand büfénk-
be, Szakács kollégát, Konyhai
dolgozót , Pultost keresünk! Akár
részmunkaidő-ben is. Diákok és
nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! T.: 06-30/984-1132_____________________________

Balatongyörök Község Önkor-
mányzata a strandjaira 3 fő ta-
karító munkavállaló jelentkezé-
sét várja határozott idejű 2022.
május 15-től aug. 31-ig tartó fog-
lalkoztatásra. Bővebb tájékoztatás
Lőrincz Lászlóné strandvezetőtől
kérhető Tel: +36-30/8447346_____________________________

Bolti eladót keresek délelőttös
műszakra, Badacsonytomajra.
Érd.: 06-70/600-1928_____________________________

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
Uzsai Erdészeti Igazgatósága TA-
KARÍTÓ munkatársat keres. Je-
lentkezni a 06/30/269-5286 tele-
fonszámon Szakmáry Gábornál le-
het._____________________________
Monoszló LISZKAY BORKÚRIA,
takarító és konyhai kisegítő
munkatársat keresünk egész
éves foglalkoztatásra teljes
munkaidőben. T.: 06-70/273-
9641, michael@liszkay.com_____________________________

Szőlőmunkára keresünk új kollé-
gát! Feladatok: szőlőmunka, pa-
lackozás, címkézés. Elvárások:
munkába járás önálló megoldása,
megbízható, felelősségteljes mun-
kavégzés, gyakorlatias beállítottság,
szőlészeti tapasztalat előny, de
nem feltétel. Amit kínálunk: 8 órás
bejelentett munkaviszony. Megál-
lapodást követően azonnali mun-
kakezdés. Jelentkezés:0620/249-
77-07 info@gilvesy.hu_____________________________

Vagyonőri végzettséggel rendel-
kező kollégákat keresünk kékkú-
ti telephelyen történő munka-
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510,
berikildi88@gmail.com_____________________________

Kertgondozáshoz, kertépítéshez
munkaerőt alkalmaznék. Tel.: 06-
30/844-1685_____________________________

Pultos-kisegítő munkatársat ke-
resek vasárnapi munkavégzésre
a Káptalantóti Kemecésházba.
Tel.: 06-70/252-3034_____________________________

Szent György-hegyi pincészet
traktorost keres éves állásra. Bé-
rezés megegyezés szerint. Tel.:
06-30/226-8414_____________________________

Csapatunk bővítéseként egész
éves állásra vagy csak szezonra
szakácsot, konyhai kisegítő-ta-
karítót és recepcióst keresünk
akár azonnali belépéssel. Kulturált
munkakörnyezet, családias légkör,
biztos jövedelem. Bejelentett 
állást, dolgozói étkezést, munká-
ba-járási támogatást kínálunk.
Jelentkezni lehet fényképes öné-
letrajzzal a revfulop@lutheran.hu
címen. Révfülöp, Evangélikus Ok-
tatási Központ._____________________________

Tapolcán a Gösser sörözőbe pul-
tos munkatársat keresünk. Tel.:
06-30/9933-953_____________________________

Gépkocsivezetőt felveszek mi-
xerre és nyerges billencs jármű-
vekre. Tel.:  06-30/939-4804 _____________________________

Badacsonyi borászat pénzügyi
munkatársat keres 4-6 órában.
Feladatok: könyvelési munkálatok
segítése, számlák rögzítése, ik-
tatása, adminisztratív munka se-
gítése. Pénzügyi ismeret / ta-
pasztalat szükséges. T.: +36-
70/931-0986. Önéletrajzokat az
iroda@bazaltbor.hu e-mail címre
várjuk._____________________________

Építőipari Kft. kőműves, betaní-
tott kőműves illetve segédmunkás
kollégát keres bejelentett 8 órás
munkarendben. Éves szabadság,
munkaruha biztosított. Munka-
bér megegyezés szerint. Érd.:
06-30/455-9006, 06-30/224-2450_____________________________

Balatonrendes-Pálkövére kere-
sek családi vendégházba végzős
vagy szakképzett felszolgálót, re-
cepcióst, üzletvezető asszisztenst
a szezonra. Rugalmas munkaidő, 4-
6-8 órában. Tel.: 06-30-352-8908
E-mai: balatongold@gmail.com

Tapolcán és körzetében Veszp-
rém megyében, valamint Keszt-
helyen és környékén, Zala és So-
mogy megyében lakást, családi
házat, hétvégi házat, területeket
keresek sürgősen ügyfeleim ré-
szére. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Csobánc Hajagos dűlőben ösz-
szesen 5470 m2, a 77-es útról
könnyen megközelíthető zártker-
ti terület, 2500 m2 szőlővel, be-
építési lehetőséggel eladó. Ár: 5,5
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8450 m2-es,
balatoni panorámás zártkerti terü-
let, 2 %-os beépítési lehetőséggel
eladó. A beépítéshez 1600 m2
gyümölcsös vagy szőlő szükséges,
több telek is kialakítható.  Ár: 18,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron
szeretné eladni ingatlanát, hív-
jon, 24 órán belül felvesszük
Önnel a kapcsolatot.  Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon pince-prés-
ház eladó 4626 m2-es zártkerti te-
rületen. A pince térképen is fel-
tüntetett, villany és  víz (ásott kút)
van, felső szint ráépíthető. Ár:
16,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön 9000 m2 zártkerti te-
rület gyönyörű panorámával (ba-
latoni is!), 3%-os beépítési lehe-
tőséggel eladó., gyümölcsös vagy
szőlőtelepítéssel, több telek is
kialakítható. Ár: 18,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön 1.550 m2 zártkerti te-
rület nagyon szép balatoni pano-
rámával eladó. Ár: 8,9 M Ft Ár:
+36 70 376 7820_____________________________

Káptalantóti Sabar hegyen 3964
m2-es zártkerti terület 3%-os be-
építhetőségi lehetőséggel eladó.
Ár: 3,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Lesenceistvándon 3250 m2-es
zártkerti terület 4 éve telepített, ki-
váló minőségű kékfrankos szőlő-
vel, 3 %-os beépíthetőséggel,
szép kilátással, jó megközelíthe-
tőséggel, közel a belterülethez
eladó. Ár: 12 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 80 m2-es,
kétszintes, részben már felújí-
tott, lakható épület, ház 2100
m2-es zártkerti terület közel a bel-
területhez, vízzel, villannyal el-
adó. Ár:  23,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos! El-
adó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy
kiadót), nyaralót, gazdasági
épületet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szán-
tót, legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg- és
Tapolca környékén, valamint
Balaton-felvidéken, Káli-me-
dencében, Művészetek Völ-
gyében, Keszthely-Tihany kö-
zött. Tel.: 06 70 904 61 10, E-
mail: peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél). Köszönettel, Bó-
dis Péter

Tapolcán a Kazinczy tér 11-ben
1,5 szobás lakás eladó. T.: 06-
30/348-6322_____________________________

Tapolca belvárosában I. emeleti
erkélyes, 1+2 félszobás téglala-
kás eladó. Ir.ár: 32,5 mFt Tel.: 06-
30/835-3152_____________________________

Tapolcán belvárosi, 2 szoba,
összkomfortos lakás eladó. Ir.ár:
15,5 mFt. Tel.: 06-20/3720-400

Tapolca nyugati részén jó állapo-
tú nappali+hálószobás saját gáz-
kazános fűtésű, 2. emeleti erké-
lyes lakás kiadó. Bérleti díj: 90.000
Ft/hó Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Tapolca központjában 2 fél szo-
bás, felújított, földszinti, önálló
gázkazános fűtésű lakás kiadó.
Bérleti díj: 75.000 Ft/hó Tel.: 06-
20/915-6635_____________________________

Tapolca központjában 20 m2-en
ingatlan kiadó. Érd.: 06-30/514-
4783_____________________________
Bútorozott szoba közös kony-
ha- és fürdőszoba használattal ki-
adó egyedülálló hölgynek Tapol-
cán. Tel.: 06-30/8342-130

LAKÁS

KIADÓ

Kiadó Tapolcán, a Nagyköz ut-
cában (belváros) hosszútávra 2.
emeleti felújított 2 szobás (48m2)
erkélyes, bútorozott összkomfor-
tos lakás, alacsony rezsivel max.
2 fő részére. Bérleti díj 100.000
Ft/hó+rezsi 3 havi kaució szük-
séges Érd.: 06-20/5722-664

Tapolcán garázs kiadó. Érd.: 06-
30/232-4250

Badacsony központjában frek-
ventált helyen, az ABC mellett 30
m2-es üzlethelyiség bérbe adó.
Érd.: 06-30/744-4553_____________________________

Zalahaláp központjában 39 m2-
es, 3 helyiségből álló üzlethelyi-
ség, önálló épület, eladó. Ár: 4,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820

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

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favé-
delem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. Napelemes
pályázathoz is. 06-30/956-7005

_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugu-
láselhárítás, kamerás állapotfel-
mérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvonalazása.
Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/
6615-093 Szabó Norbert_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, kerí-
tések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyom-
vonalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

Homokfúvás, felnik elektroszta-
tikus porfestése, garanciával!
Háromi Zsolt, 06-30/617-8008
Lesenceistvánd_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása,
beszerelése, asztalosmunkák el-
végzése. T.: 06-30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nya-
ralók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csa-
pat, tiszta, korrekt munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

GARÁZS

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

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák
kivágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás,
garázstetők, parkettázás, lambé-
riázás, hajópadlózás. Tetőtér be-
építése, gipszkartono-zás. Kiü-
lők készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasá-
gi épületek korhű felújítását vál-
lalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vako-
lat, paraszt födém, tetőtér beépí-
tés rátétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Vízszerelést és csatorna-rend-
szer kialakítást vállalok csapte-
lep cserétől komplett felújításig.
janoskiss@gmail.com Tel.: 06-
30/970-8012_____________________________

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
készítése, héjazatcsere, régi tetők
felújítása, javítása, bontása, te-
rasztetők, kocsi beállók, kiülők ké-
szítése. Tel.: 06-70/502-0613_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL ben-
zinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. Szájmaszk kap-
ható! E-mail: szekdekoracio@
freemail.hu_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantartás-
új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. E-mail: balogh.zsolt0910@
gmail.com, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. T.: 06-20/348-
2726, 06-20/230-6680_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Cserépkályhát, kemencét, kan-
dallót építek, javítok, bontás fe-
jében kályhát viszek, esetenként
veszek. Tel.: 06-30/644-2665_____________________________

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók,
garázsok, udvar teljes körű lom-
talanítása, pincétől a padlásig
rakodással, minden fajta hulladék
elszállítás. Igény szerint ingatlan
takarítással. Tel.: 06-30/812-2155 

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó mester; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
csesek, sírtisztítások, sírfelújítá-
sok, betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fű-
tési rendszerek javítása. Bojlerek
vízkőmentesítése, wc- wc tartály
javítás, csapok-csaptelepek cse-
réje, gaztűzhelyek átalakítása
(földgáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Kőműves munkákat, építés alap-
tól a koszorúig, belső átalakítást,
térkövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. T.: 06-
30/273-3261 Uitt: önállóan dol-
gozni tudó kőművest alkalmaznék._____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szü-
retig minden, ami szőlő, szőlőki-
vágás, telepítés. Valamint per-
metezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, ter-
mészetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni.  Vil-
lamos biztonsági felülvizsgála-
tok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanysze-
relés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, vissza-
vágás, gallyazás, darabolás. Ág-
darálás, sövényvágás, tuják for-
mázása, zöldhulladék elszállítás,
fűkaszálás, fűnyírás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás. Lakás-
ok, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlás-
ig. Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábaza-
tok, tető tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást, zöld te-
rületek gondozását, méterfa kug-
lizását, vállalom. Takács Attila
Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

Villanyszerelés! Gyors és igé-
nyes kivitelezés korrekt áron.
Tel.: 06-30/ 574-8340, faceboo-
kon: KG Elektro_____________________________

Víz-fűtés szerelést vállalok, a ki-
sebb munkáktól a nagyobbakig,
rövid határidőkkel. Kenyeres Vik-
tor + 36 30/881-1874

Villanyszerelés! Elege van, hogy
gyakran hónapokat kell várni, míg
villanyszerelőt talál? Nehezen ta-
lál „kisebb” villamossági munká-
ra szakembert? Vállalom: épület-
villamossági átalakítások, szerel-
vények, lámpatestek cseréjét.
Régi és nem biztonságos kötések
megszüntetését. Villanytűzhely,
klíma villamossági kiépítését. Vil-
lanybojlerek javítását. Hibakeresés-
javítás. Tel.: +36-20/315-6521_____________________________

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák ki-
vágása Alpintechnikával, Faápo-
lás, Ágdarálás, Tuskómarás E-
mail: kardosalpin@gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 KardosAl-
pin - Kardos Gergő e.v._____________________________

Idősgondozást vállalok Tapolca,
illetve Sümeg körzetében, akár ott
lakással is. Tel.: 06-70/5097136_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Suzuki Ignis 1,3 GC 2003.VI. havi,
piros, jó állapotban eladó. Ára:
500.000 Ft. Tel.: 06-30/233-2521

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, szegély-
lécek, ajtók, ablakok, folyamato-
san kaphatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu_____________________________

Magas humusztartalmú, jó mi-
nőségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267_____________________________

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) eladó
Tapolcán, helyszíni felrakással
vagy kiszállítással is kérhető.
Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Bazalt terméskő eladó Hegyma-
gason. Lerostált, földmentes,
7.500 Ft+áfa/ m3. Elérhetőség
+36-30/903-9084_____________________________

Választási malacok és házi füs-
tölt termékek eladók. Tel.: 06-
30/851-1963_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi
bolti és gyógyszertári bútorokat,
festményeket, porcelánokat, fa-
liórákat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Tojócsirke előnevelt kacsa, máj-
kacsa, húscsirke vásár Tapolcán,
a piacon várom régi és új vevői-
met. Előtte hívjon. Tel.: 06-30/533-
3964_____________________________
Eladó Robi 66 kapálógép, 4 üte-
mű 3,75 LE használt, de jó álla-
potú. Ir.ár: 60.000 Ft Érd.: Tel.: 06-
87/322-267, 06-20/208-6172_____________________________

Eladó utánfutóra szerelt, vontat-
ható 4x2 m-es árusító pavilon.  Ér-
deklődni: 06-30/ 9361 804_____________________________

Búza és zab (takarmány), vala-
mint kiváló minőségű lucerna-,
széna és zabszalma bála eladó.
Tel.: 06-30/900-2711_____________________________

Antik könyveket, zsolnai porce-
lánt, szobrokat, régi pénzeket,
népi kerámiát és tárgyakat vá-
sárolnék. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Eladó! Gyári kettes eke 18-25 LE
traktorhoz, töltő eke, 2 levelű fo-
gas, egyéb talajművelők. Gar-
den GO DM fűkasza, 120-as. Tel.:
06-20/200-5370_____________________________

Budai József régiség felvásárló,
készpénzért vásárolok, hagyaté-
kot, örökségeket, herendit, zsol-
nait, kitüntetéseket, pénzérméket,
bútorokat, festményeket, ezüst-
nemüket, órákat. e-mail: antik@
magyaantik.hu, Telefon/viber: 06-
70/673-7787

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor, ki-
váló állapotban. Nyomtáv:140 cm,
szélesség 115 cm. üzemóra: 1051.
Eladó talajmaró 1,50 m-es, 1 m-es
fűkasza, és egy padka-vibróhenger.
Érdeklődni: 06-30/ 9361 804_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU gérvá-
gókörfűrész átfordítható asztallal,
légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, fúró- vé-
sőkalapácsok, kétkezes vésőkala-
pácsbontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes köszö-
rűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás
vizes csempevágók, állítható cső-
menetvágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V, fes-
ték- és habarcskeverők, hidraulikus
tápegység 300 bar/380V, gérvágók
210-305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok, el-
adó. Szerszámgépek, kerti gépek
szervizelése. Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzinés dízelmo-
toros aggregátorok, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum profi CO hegesztő, Bosch
– ELU orrfűrészek 220 V, elektro-
mos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm,
hómarók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyenge-
tő gyalugép 200 mm-es, inverte-
res hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassá-
gi láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli pro-
fi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Vadonat új fitness és fogyasztó
gépemet jóval, áron alul, 40.000
Ft-ért oda adnám. Tel.: 06-87/322-
555_____________________________
Gázpalack 19,5 l-es töltött álla-
potban, valamint nagyobb méretű,
ovális, újszerű állapotú madárkalitka
eladó. Érd.: 06-30/276-6452_____________________________

Vasvázas 2 szintes asztal ven-
déglősöknek, árusoknak 90x90
cm-es lappal eladó, 12 db. Tel.:
06-30/412-8561_____________________________

Vásárolnék horganyzott kádakat
kicsit, nagyot, fateknőt, fa melen-
cét, disznóvágó bontó asztalokat,
lábasokat, fazekakat, zsíros véndőt,
porcelánokat és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú Simp-
son motort, alkatrészeket, mű-
ködésképtelent is. És egyéb régi
kis- és nagy motorokat. Tel.:06-
30/769-2447_____________________________

Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, régi tölthető szódás-
üvegek, nagy nyúlketrec, kávés-
készlet eladó Tapolcán. Tel.: 06-
30/504-1660

_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolás-sal eladó. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. Tel.: 06-
20/9469-678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -
karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791

TŰZIFA )

Kiváló minőségű cser, akác tűzi-
fa eladó 31.000 Ft (1x1x1,7),
21.000 Ft (1x1x1). Válassza a kor-
rektséget. Érd.: 06-30/604-2395

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Nyirádra, Monostorapátira, Ki-
sapátira, Taliándörögdre, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059
munkaidőben_____________________________

Badacsonyba a Park utcai do-
hányboltba eladó munkatársat
keresünk Tapolcáról vagy Bada-
csony környékéről. Fényképes
önéletrajzát az alábbi email-cím-
re küldheti: trafikallaslehetoseg
@gmail.com_____________________________

Révfülöpi egész évben nyitva
tartó étterembe felszolgáló, sza-
kács, konyhai kisegítő kollégát ke-
resünk. Érd: 06-70/428-1800_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmá-
jára igényes szakácsot, főző-
asszonyt, konyhai kisegítőt, pul-
tos-felszolgálót – akár rész-
munkaidőben is – gasztronómiát
szerető kezdők beiskolázását
elősegítjük. T.: 06-30/9945-040_____________________________

Tapolcai Pizzériába éves állásra
akár azonnali kezdéssel, gyakor-
lattal, vagy gyakorlat nélkül pizza
sütő munkatársat felveszünk. Tel.:
06-70/945-2008_____________________________

Révfülöpre, Ábrahámhegyre,
Zánkára Napozóágy, Trambulin,
Gokart kölcsönzőbe keresünk fér-
fi munkatársakat szezonra. Szál-
lást szükség esetén biztosítunk.
Érd.: 06-70/244-1726_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresünk. Építőipari szaktudás
előnyt jelent. Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Regge-
liztetés, takarítás, mosás, vasalás.
Éves állásra és idénymunkára is.
Kiváló csapat, tisztességes fize-
tés , gyönyörű környezet. Je-
lentkezni fényképes Önéletrajzzal
recepcio@balatonivendeghaz.hu
, vagy telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Kőművest keresek. valamint
homlokzati állvány bérbeadása,
gépi földmunka végzés. Tel.: 06-
70/430-5487_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkező munkatár-
sat keres tapolcai telephellyel.
Érd.: 06-70/524-6474, 06-30/516-
4224_____________________________
Révfülöpi Császtai strandon lévő
büfébe lángos sütőt keresek nyá-
ri szezonra. Amennyiben nincs ta-
pasztalata, betanítjuk. Útiköltsé-
get térítjük. Érd.: 06-70/237-5252_____________________________

Badacsonyi családi borászat ke-
res traktoros tapasztalattal ren-
delkező munkatársat. Érd: 06-
20/3879817_____________________________

Bébiszittert keresünk (nyugdíjas
hölgy, diáklány) iskolás és óvodás
korú gyerekeink mellé július-au-
gusztus hónapra heti 4 napra.
Érd.: 17 óra után, 06-20/529-0970_____________________________

Szent György-hegyi pincészet
munkatársat keres szőlő és pin-
cemunkára! Amit mi nyújtunk:
egész éves, bejelentett állás, kor-
rekt fizetés, kellemes munkakör-
nyezet, családias légkör.  Amit vá-
runk: pontos, precíz munkavég-
zés, önállóság, igényesség. Je-
lentkezni telefonon (06-30/942-
3174) vagy e-mailben (info@
nyaripince.hu) lehet!_____________________________

Szent György-hegyi bortera-
szunkra keresünk a nyári idő-
szakra napi 4 illetve főszezonban
napi 7 órára felszolgálót. Amit
nyújtani tudunk: emberközpontú
vendéglátás, családias, meghitt
légkör, stílusos környezet, sokré-
tű munkakör, kulturált vendégkör.
Amit várunk: emberek szeretete,
önállóság, megbízható, alapos
munkavégzés, érdeklődés a borok
és a gasztronómia iránt, igé-
nyesség, pontosság, nyelvisme-
ret, jogosítvány, autó. Jelentkez-
ni telefonon (06309423174) vagy
e-mailben (info@nyaripince.hu)
lehet!

ÁLLÁS -,

Badacsonyi borászat tapasztalt,
jogosítvánnyal rendelkező pince-
munkást keres éves állásra 8
órában. Feladatok: borászati min-
dennapok segítése. Tel.: +36-
20/402-7766_____________________________

Badacsonyba takarítónőt keresek
1 apartman takarítására a nyári
szezonra  szombati  váltásokra
10000 Ft-ért Tel.: 06-30/410-
5975_____________________________
Festőt vagy festéshez értő kol-
légát éves állásra felveszek. Tel.:
06-30/312-7150_____________________________

Káptalantóti Mangalica csapata
hús-húskészítmény értékesítési
részlegére munkatársat keres tel-
jes munkaidős, éves állásra. A B
kategóriás vezetői engedély
előny! Ugyan ide heti 1-2 napos,
elsősorban hétvégi (délelőtti)
munkavégzésre  is keresünk (akár
nyugdíjas vagy diák) munkatár-
sakat! Érdeklődni a 30-286-1459-
es telefonszámon lehet._____________________________

A Káptalantóti Mangalica csa-
patának állattenyésztési részlegére
traktoros munkatársat keresünk
teljes munkaidős, éves állásra. A
B kategóriás vezetői engedély
elegendő! Érdeklődni a 30-286-
1459-es telefonszámon lehet._____________________________

A badacsonyi Halászkert Étte-
rem meglévő csapata bővíté-
séhez elsősorban szezonális
munkára konyhai tapasztalattal
rendelkező szakács, konyhai
kisegítő és mosogató kollégá-
kat keres! Kölcsönös megelé-
gedés esetén éves állást biz-
tosítunk! Tanulók jelentkezé-
sét is szívesen fogadjuk! Szál-
lás, igény szerint megoldható!
Jelentkezni telefonon: 06
20/220-3091 vagy e-mailben:
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Éjszakás recepcióst és helyet-
tesítő éjszakás recepcióst keres
a vonyarcvashegyi Villa Platten-
see panzió. Szakképzettség nem
szükséges. Szívesen alkalmazunk
nyugdíjasokat is. Társalgási szin-
tű angol vagy német nyelvtudás
követelmény. Tel: 06-30/9609489_____________________________

Balatonszepezd Község Önkor-
mányzata karbantartói munka-
körbe (műszaki, kertészeti) ál-
lást hirdet azonnali kezdéssel.
További információ: 30/330-1211;
30/514-8818 Jelentkezést fény-
képes önéletrajzzal a hivatal@ 
balatonszepezd.hu email címre
várjuk._____________________________

Hegymagasi pincészet keres sző-
lész munkavállalót éves munka-
vállalással.  Feladatok: organikus
szőlőtermesztés, permetezési nap-
ló vezetése, szaktanácsadóval,
hegybíróval történő egyeztetés,
szőlészeti munkák szervezése és
irányítása, esetleges gépi mun-
kavégzés (traktorozás). Elvárá-
sok: B kat. jogosítvány,előny me-
zőgazdasági gépkezelői jogosít-
vány és angol nyelvtudás, meg-
bízható, precíz felelősségteljes
munkavégzés. Amit kínálunk: hosz-
szú távú munkalehetőség, ver-
senyképes fizetés. Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy az info@gilvesy.hu e-
mail címen. _____________________________

Kerti munkához keresek segít-
séget Hegyesdre havi 3 alka-
lomra. Tel.: 06-30/9403-191_____________________________

Tapolcai Büfébe női dolgozót fel-
veszek hétfői-keddi napokra, al-
kalmi bejelentéssel. Tel.: 06-
30/812-2214

Kertészeti munkák elvégzésére
gyakorlott, önálló munkavégzés-
re alkalmas traktorost keresünk!
Feladatok: kertészeti munkák,
gépkezelés, szerelés, karbantar-
tás. Elvárások: B kat. jogosít-
vány, mezőgazdasági gépkezelői
jogosítvány, megbízható, precíz fe-
lelősségteljes munkavégzés. Amit
kínálunk: hosszú távú munkale-
hetőség, versenyképes fizetés.
Érd.: 06-20/249-77-07, vagy
info@gilvesy.hu  e-mail címen. _____________________________

Segédmunkást keresek „B” ka-
tegóriás jogosítvánnyal elérhető
havi nettó bér 286.000 Ft. Érd.:
06-30/432-7387_____________________________

Családi ház, 180 m2-es heti egy-
szeri takarítására keresek nem do-
hányzó, precíz, 30-55 közötti se-
gítséget. Árajánlatot kérek. Tel.:
06-87/414-436_____________________________

Kertészetbe betanított munkára,
női munkatársat keresünk. Érd.:
06-30/424-7094_____________________________

Tavasbarlangba éves állásra tár-
latvezető-csónakos munkakörbe
munkatársat keresünk. Jelentkez-
ni: e-mail: tavasbarlang@bfnp.hu_____________________________

Hamarosan nyíló tapolcai áru-
házunkba munkatársakat ke-
resünk eladó, pénztáros, áru-
feltöltő munkakörbe. Tel: +36
30 396 8537_____________________________

Badacsonytomaji strandra lán-
gosost, pultost, konyhai kisegítőt,
diák munkaerőt felveszünk. Kie-
melt fizetés. Érd.: 06-20/964-
3497_____________________________
Műkörömépítő munkatársat ke-
resünk Révfülöpre fix vendég-
körrel rendelkező, bejáratott szép-
ségszalonba heti 1-2 alkalom-
mal, jó kereseti lehetőséggel. A
vendégkört mi adjuk. Tel.: 06-
70/244-1726

Szent György-hegyi borászat reg-
geliztető pincért keres júniustól
augusztusig terjedő munkavég-
zésre. Idegen nyelv ismerete
előnyt jelent. Érdeklődni: +36-
30/997-1919_____________________________

Mixerre teherautó sofőrt és nyer-
ges autóra sofőröket keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

Közúti elsősegély tanfolyam,
kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2022. május 21. szombat,
8.00 Tapolca, Nyárfa utca 3. Iro-
daház földszint (Fülöp kert ker-
tészet mellett). Bejárat az iroda-
ház előtti murvás parkoló felől.
Előzetes jelentkezés szükséges.
Tel.: 06-30/709-1959 e-mail: 
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735_____________________________

Autóvezetés gyakorlása jogo-
sítvánnyal rendelkezők részére,
biztonságos körülmények között,
türelmes oktatóval. Óránként
6000 Ft. Érd.: +36 20/487-4586

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734

172/70 éves teltkarcsú, csinos, fi-
atalos külsejű hölgy tartalmas
kapcsolatot keres. Nem össze-
költözéssel. 58-70 évesig várom
a hívását. Tel.: 06-31/700-2223

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



(OTP épületében a pékség mellett az áruház felől)
Tapolca, Fo tEr 2.

Nyitvatartási idő
Hétfőtől szombatig:
Vasárnap:

05.00 - 22.00
14.00 - 22.00
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SZENT RAFAEL GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Idősek gondozása otthoni környezetben
Szociális segítségnyújtás:
étkezés, mosakodás,
mozgatás stb.
Állapotfelmérés
Házvezetői és társalkodói
feladatok
Érdeklődni:

06-30/555-22-32

Cellcomp Kft.
9500 Celldömölk, Építők útja 8.

8300 Tapolca, Sümegi u. 36.

Gyártósori automata és félautomata gépek beállítása,
üzemeltetése
Részvétel a tervszerű karbantartási munkákban
Üzemzavar esetén hibakeresés, hibaelhárítás, javítás
Átállásokban való közreműködés
Tartalékalkatrész készlet felügyelete
Németországi betanulásokban történő részvétel

Jelentkezés:
Telefonon: 87/510-900 vagy
emailben: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com

Gépgyártás/mechatronika/műszerész területen szerzett
alap/középfokú végzettség
Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Alapfokú számítógépes ismeretek (Excel, Word, email)
Több műszakos munkarend vállalása (de/du, 3 műszak
esetenként)
Pontos, precíz munkavégzés

Automata és félautomata gépek karbantartásában
szerzett tapasztalat
PLC vezérelt gépek ismerete
Elektronikai ismeretek
Alapfokú pneumatikai ismeretek
Német nyelv ismerete

Stabil hosszú távú alkalmazás,
korszerű munkakörülmények
Versenyképes bérezési rendszer
Multinacionális környezet

tapolcai üzemébe

munkakörbe új munkatársat keres
GÉPBEÁLLÍTÓ / KARBANTARTÓ

Feladatok:

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

Gépjármű eredetiség vizsgálat
1 munkanapon belül

Keszthely, Külső Zsidi út 8.
06-20/578-4209, 06-30/947-6701

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

munkakörbe
2 fő munkatársat keres.

gépkezelő

Asztalos végzettség és/vagy faipari gépeken
szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

A BEFAG Parkett Kft. (Zalahaláp)
2 műszakos munkarendbe

2 fő

munkatársat keres.
női gépkiszolgáló

Iparszerű termelésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
e-mail címre várjuk. Érdeklődni munkaidőben a

06-30/268-9015 telefonszámon lehet

horvath.eszter@befag.hu

.

horvath.eszter@befag.hu

Kolibri ÉtelbárTAPOLCA

Deák Ferenc u. 6.

Heti ajánlatunk május 9-től május 13-ig:

ÉTELKISZÁLLÍTÁS!
Akár a heti ajánlatunkból, akár étlapról választ, ételrendelését

házhoz szállítjuk! Telefon: 06-30/238-8254. 1 menü: 1.390 Ft.
A hétvégi menünk csak előrendelésre elérhető!

Étlapunkat a oldalán találják.Kolibri ételbár Facebook

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

reszelt leves, kelkáposzta főzelék fasírozottal
lebbencsleves, Budapest ragu rizzsel

tavaszi zöldségleves, paradicsomos káposzta sertéssülttel
lencsegulyás, diós-lekváros tészta

paradicsomleves, rántott sertésborda rizzsel

ÚJSÁGUNK ELÉRHETŐSÉGE:
www.kolcseynyomda.hu/aktujs.php

ZÉTA Ingatlanközvetítő és Ér-
tekbecslő Iroda Tapolca, Ady E.
u. 18. A lph. fsz. 4. Régi Posta-
udvar Tel.: 06-20/915-6635.
Nyitvatartás: H-P 07.30-15.30.
Kizárólagossági feltétel nélkül,
tisztán 3%-os közvetítési juta-
lékkal foglalkozom 26 éves
gyakorlattal ingatlanok közve-
títésével. Böröcz Zsolt okl. er-
dőmérnök, ingatlanközvetítő
A Csobánc lábánál ősi, de jó ál-
lapotú, tanúhegyekre panorámás,
csendes környezetű pince-prés-
ház eladó. Ir.ár: 29,8 mFt Tel.: 06-
20/915-6635
Balatonederics belterületén 73
m2-es lakóterületű amerikai kony-
ha, 2 szoba, fürdőszoba helyisé-
gekből álló, kitűnő állapotú családi
ház 2 garázzsal, pincével eladó.
Ir.ár: 51,2 mFt Tel.: 06-20/915-
6635
Szent György-hegy hegymagasi
részén 31 m2-es lakóterületű für-
dőszobás, jó állapotú balatoni pa-
norámás hétvégi ház eladó. Ir.ár:
20,5 mFt T.: 06-20/915-6635
Szent György-hegyen 3 szobás,
fürdőszobás, kitűnő megközelít-
hetőségű állandó lakásként is
használható hétvégi ház eladó.
Ir.ár: 20,5 mFt T.: 06-20/915-6635_____________________________

Készpénzes azonnali fizetés-
sel keresek Badacsony 20 km-
es körzetében eladó ingatlant.
Nyaralót, présházat, pincét, er-
dőt, panziót. T.: 06-20/959-6293
Török Tamás_____________________________

Lesencetomajon családi ház, a
falu közepén eladó. Ir.ár: 38,9
mFt Tapolcán lakást, max. 1 eme-
letig értékegyeztetéssel beszá-
mítok. Tel.: 06-20/452-1445_____________________________

Megvásárolnám ingatlanát, ha
már úgy érzi, hogy se ideje, se
ereje nincs megművelni, felújíta-
ni. Kisebb ház, telek, földpince,
gyümölcsfás terület érdekelne.
Tel.: 06-20/4332-463_____________________________

Tapolcán Batsányi utcában, 173
m2-es telken 57 m2-es kis csa-
ládi ház, kis udvarral, melléképü-
letekkel eladó. Irányár: 19,5 M Ft,
Tel:06/30/425-6572_____________________________

Eladó Tapolca, Baross Gábor ut-
cában összkomfortos, 1995-ben
épült 3x100 m2 összterületű csa-
ládi ház 500 m2 telken 45 m2 ga-
rázs+kocsi beálló. Falazat: szili-
kát, kitűnő hőszigetelésű, az ab-
lakon zsalutok, a tető pala. Érd.:
06-30/ 857-6101, 18-20 óra között
Ár: 62 mFt_____________________________

Eladó Köveskál, Fekete-hegyen:
pince-présház gyümölcsössel és
külön hrsz-en szőlőterület. Ir.ár: 25
mFt és 8 mFt. Érdeklődni: 06-
30/511-4871_____________________________

Nagycsaládosok, összeköltözők!
Tapolcához közeli kis faluban te-
hermentes, 4 szobás, nappali kony-
hás, kétfürdős nagy családi ház fel-
újított állapotban, műanyag nyílá-
szárók, klíma, két autó beállóval a
parkosított gyümölcsfás udvarban
akár lakás vagy kisebb családi
ház beszámítással is eladó. Ir.ár: 68
mFt Telefon: 06-20/578-6662 In-
gatlanosok kérem, ne hívjanak. _____________________________

Keresünk ingatlanokat akár
azonnali fizetéssel is! Ingatla-
nok vétele, eladása teljes körű
lebonyolítással hatékonyan,
belső ügyfélkörnek történő ki-
ajánlással is. Hívjon, 24 órán be-
lül felvesszük a kapcsolatot
Önnel! Tel: +36 70 376 7820  _____________________________

Balatongyörökön 3.852 m2-es
balatoni panorámás telken 100
m2-es, kiváló állapotú, nádtetős
ház, nyaraló eladó. Akár 3 db  bel-
területi telek is kialakítható. Ár:
99,5 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Balatonszentgyörgyön 2007-
ben épült, 207 m2-es, 6 szobás,
3 fürdőszobás, 2 konyhás kiváló
állapotú, igényes családi ház
3.642 m2-es telken, kerttel, külön
nyári lakrésszel eladó.  Ár: 89 M
Ft Tel: +36 70 376 7820 
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Szent György-hegyi pincészet
keres traktoros munkatársat. Amit
mi nyújtunk: egész éves, beje-
lentett állás, korrekt fizetés, kel-
lemes munkakörnyezet.  Amit
várunk: pontos, precíz munka-
végzés, önállóság, igényesség.
Jelentkezni telefonon (06-30/942-
3174) vagy e-mailben (info@
nyaripince.hu) lehet!_____________________________

Balatonedericsi strand büfénk-
be, Szakács kollégát, Konyhai
dolgozót , Pultost keresünk! Akár
részmunkaidő-ben is. Diákok és
nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk! T.: 06-30/984-1132_____________________________

Balatongyörök Község Önkor-
mányzata a strandjaira 3 fő ta-
karító munkavállaló jelentkezé-
sét várja határozott idejű 2022.
május 15-től aug. 31-ig tartó fog-
lalkoztatásra. Bővebb tájékoztatás
Lőrincz Lászlóné strandvezetőtől
kérhető Tel: +36-30/8447346_____________________________

Bolti eladót keresek délelőttös
műszakra, Badacsonytomajra.
Érd.: 06-70/600-1928_____________________________

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
Uzsai Erdészeti Igazgatósága TA-
KARÍTÓ munkatársat keres. Je-
lentkezni a 06/30/269-5286 tele-
fonszámon Szakmáry Gábornál le-
het._____________________________
Monoszló LISZKAY BORKÚRIA,
takarító és konyhai kisegítő
munkatársat keresünk egész
éves foglalkoztatásra teljes
munkaidőben. T.: 06-70/273-
9641, michael@liszkay.com_____________________________

Szőlőmunkára keresünk új kollé-
gát! Feladatok: szőlőmunka, pa-
lackozás, címkézés. Elvárások:
munkába járás önálló megoldása,
megbízható, felelősségteljes mun-
kavégzés, gyakorlatias beállítottság,
szőlészeti tapasztalat előny, de
nem feltétel. Amit kínálunk: 8 órás
bejelentett munkaviszony. Megál-
lapodást követően azonnali mun-
kakezdés. Jelentkezés:0620/249-
77-07 info@gilvesy.hu_____________________________

Vagyonőri végzettséggel rendel-
kező kollégákat keresünk kékkú-
ti telephelyen történő munka-
végzéshez. Érd.: 06-30/825-2510,
berikildi88@gmail.com_____________________________

Kertgondozáshoz, kertépítéshez
munkaerőt alkalmaznék. Tel.: 06-
30/844-1685_____________________________

Pultos-kisegítő munkatársat ke-
resek vasárnapi munkavégzésre
a Káptalantóti Kemecésházba.
Tel.: 06-70/252-3034_____________________________

Szent György-hegyi pincészet
traktorost keres éves állásra. Bé-
rezés megegyezés szerint. Tel.:
06-30/226-8414_____________________________

Csapatunk bővítéseként egész
éves állásra vagy csak szezonra
szakácsot, konyhai kisegítő-ta-
karítót és recepcióst keresünk
akár azonnali belépéssel. Kulturált
munkakörnyezet, családias légkör,
biztos jövedelem. Bejelentett 
állást, dolgozói étkezést, munká-
ba-járási támogatást kínálunk.
Jelentkezni lehet fényképes öné-
letrajzzal a revfulop@lutheran.hu
címen. Révfülöp, Evangélikus Ok-
tatási Központ._____________________________

Tapolcán a Gösser sörözőbe pul-
tos munkatársat keresünk. Tel.:
06-30/9933-953_____________________________

Gépkocsivezetőt felveszek mi-
xerre és nyerges billencs jármű-
vekre. Tel.:  06-30/939-4804 _____________________________

Badacsonyi borászat pénzügyi
munkatársat keres 4-6 órában.
Feladatok: könyvelési munkálatok
segítése, számlák rögzítése, ik-
tatása, adminisztratív munka se-
gítése. Pénzügyi ismeret / ta-
pasztalat szükséges. T.: +36-
70/931-0986. Önéletrajzokat az
iroda@bazaltbor.hu e-mail címre
várjuk._____________________________

Építőipari Kft. kőműves, betaní-
tott kőműves illetve segédmunkás
kollégát keres bejelentett 8 órás
munkarendben. Éves szabadság,
munkaruha biztosított. Munka-
bér megegyezés szerint. Érd.:
06-30/455-9006, 06-30/224-2450_____________________________

Balatonrendes-Pálkövére kere-
sek családi vendégházba végzős
vagy szakképzett felszolgálót, re-
cepcióst, üzletvezető asszisztenst
a szezonra. Rugalmas munkaidő, 4-
6-8 órában. Tel.: 06-30-352-8908
E-mai: balatongold@gmail.com

Tapolcán és körzetében Veszp-
rém megyében, valamint Keszt-
helyen és környékén, Zala és So-
mogy megyében lakást, családi
házat, hétvégi házat, területeket
keresek sürgősen ügyfeleim ré-
szére. Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Csobánc Hajagos dűlőben ösz-
szesen 5470 m2, a 77-es útról
könnyen megközelíthető zártker-
ti terület, 2500 m2 szőlővel, be-
építési lehetőséggel eladó. Ár: 5,5
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 8450 m2-es,
balatoni panorámás zártkerti terü-
let, 2 %-os beépítési lehetőséggel
eladó. A beépítéshez 1600 m2
gyümölcsös vagy szőlő szükséges,
több telek is kialakítható.  Ár: 18,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Amennyiben gyorsan, jó áron
szeretné eladni ingatlanát, hív-
jon, 24 órán belül felvesszük
Önnel a kapcsolatot.  Tel: +36
70 376 7820_____________________________

Lesenceistvándon pince-prés-
ház eladó 4626 m2-es zártkerti te-
rületen. A pince térképen is fel-
tüntetett, villany és  víz (ásott kút)
van, felső szint ráépíthető. Ár:
16,9 M Ft Tel: +36 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön 9000 m2 zártkerti te-
rület gyönyörű panorámával (ba-
latoni is!), 3%-os beépítési lehe-
tőséggel eladó., gyümölcsös vagy
szőlőtelepítéssel, több telek is
kialakítható. Ár: 18,9 M Ft Tel:
+36 70 376 7820_____________________________

Várvölgyön 1.550 m2 zártkerti te-
rület nagyon szép balatoni pano-
rámával eladó. Ár: 8,9 M Ft Ár:
+36 70 376 7820_____________________________

Káptalantóti Sabar hegyen 3964
m2-es zártkerti terület 3%-os be-
építhetőségi lehetőséggel eladó.
Ár: 3,9 M Ft Tel: +36 70 376
7820_____________________________
Lesenceistvándon 3250 m2-es
zártkerti terület 4 éve telepített, ki-
váló minőségű kékfrankos szőlő-
vel, 3 %-os beépíthetőséggel,
szép kilátással, jó megközelíthe-
tőséggel, közel a belterülethez
eladó. Ár: 12 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Lesenceistvándon 80 m2-es,
kétszintes, részben már felújí-
tott, lakható épület, ház 2100
m2-es zártkerti terület közel a bel-
területhez, vízzel, villannyal el-
adó. Ár:  23,9 M Ft Tel: +36 70
376 7820_____________________________

Tisztelt ingatlantulajdonos! El-
adó családi házat (eladót vagy
kiadót), lakást (eladót vagy
kiadót), nyaralót, gazdasági
épületet, raktárt, építési telket,
zártkertet, külterületet, szán-
tót, legelőt, erdőt keresek
ügyfeleim részére Sümeg- és
Tapolca környékén, valamint
Balaton-felvidéken, Káli-me-
dencében, Művészetek Völ-
gyében, Keszthely-Tihany kö-
zött. Tel.: 06 70 904 61 10, E-
mail: peter.bodis@lidohome.hu
Lido Home Ingatlaniroda Ta-
polca, Bajcsy-Zsilinszky u. 5
(Piac térnél). Köszönettel, Bó-
dis Péter

Tapolcán a Kazinczy tér 11-ben
1,5 szobás lakás eladó. T.: 06-
30/348-6322_____________________________

Tapolca belvárosában I. emeleti
erkélyes, 1+2 félszobás téglala-
kás eladó. Ir.ár: 32,5 mFt Tel.: 06-
30/835-3152_____________________________

Tapolcán belvárosi, 2 szoba,
összkomfortos lakás eladó. Ir.ár:
15,5 mFt. Tel.: 06-20/3720-400

Tapolca nyugati részén jó állapo-
tú nappali+hálószobás saját gáz-
kazános fűtésű, 2. emeleti erké-
lyes lakás kiadó. Bérleti díj: 90.000
Ft/hó Tel.: 06-20/915-6635_____________________________

Tapolca központjában 2 fél szo-
bás, felújított, földszinti, önálló
gázkazános fűtésű lakás kiadó.
Bérleti díj: 75.000 Ft/hó Tel.: 06-
20/915-6635_____________________________

Tapolca központjában 20 m2-en
ingatlan kiadó. Érd.: 06-30/514-
4783_____________________________
Bútorozott szoba közös kony-
ha- és fürdőszoba használattal ki-
adó egyedülálló hölgynek Tapol-
cán. Tel.: 06-30/8342-130

LAKÁS

KIADÓ

Kiadó Tapolcán, a Nagyköz ut-
cában (belváros) hosszútávra 2.
emeleti felújított 2 szobás (48m2)
erkélyes, bútorozott összkomfor-
tos lakás, alacsony rezsivel max.
2 fő részére. Bérleti díj 100.000
Ft/hó+rezsi 3 havi kaució szük-
séges Érd.: 06-20/5722-664

Tapolcán garázs kiadó. Érd.: 06-
30/232-4250

Badacsony központjában frek-
ventált helyen, az ABC mellett 30
m2-es üzlethelyiség bérbe adó.
Érd.: 06-30/744-4553_____________________________

Zalahaláp központjában 39 m2-
es, 3 helyiségből álló üzlethelyi-
ség, önálló épület, eladó. Ár: 4,9
M Ft Tel: +36 70 376 7820

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

Darázs-, rovar- es rágcsálóirtás,
nádtető lángmentesítése, favé-
delem. T.: 06-30/2270-717_____________________________

Energetikai tanúsítást vállalok
gyors határidővel, kedvező áron Ta-
polcán és környékén. Napelemes
pályázathoz is. 06-30/956-7005

_____________________________

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Dugu-
láselhárítás, kamerás állapotfel-
mérés, csatornaépítés, javítás
és csõtörések mûszeres bemé-
rése. Vezetékek nyomvonalazása.
Tel.: 06-20/925-2528 
www.sos-dugulas.hu  _____________________________

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Tel.: 06-30/
6615-093 Szabó Norbert_____________________________

Ács-állványozással kapcsolatos
munkát vállalunk, új-régi tető-
szerkezetek, kiülők, garázsok, elő-
tetők, féltetők építését, javítá-
sát és bádogozást vállalunk. Tel.:
06-30/700-7730, 06-30/464-1461_____________________________

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Ingyenes felmérés,
rövid határidő. Tel.: 06-20/236-
5361_____________________________
Homokfúvás helyben! Fém, fa
tégla, kő, műkő felületek pl.: jár-
művek, pótkocsik, alvázak, kerí-
tések, falak, pincék, sírkövek,
nyílászárók, parasztfödémek stb.
tisztítása homokfúvással. Érd.:
06-30/416-1023 
www.homokfuvashelyben.hu_____________________________

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

Duguláselhárítás kamerás rend-
szerrel, csatornacsövek nyom-
vonalkeresése, javítása. Tel.: 06-
20/9844-667_____________________________

Homokfúvás, felnik elektroszta-
tikus porfestése, garanciával!
Háromi Zsolt, 06-30/617-8008
Lesenceistvánd_____________________________

Szennyvízszállítás, DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS. Czanka Barnabás
Tel.: 06-87/321-529, 06-30/262-
0037 www.dugulas2.webnode.hu_____________________________

Kerékpárszerviz a Bringacent-
rumban javítás, kölcsönzés, ro-
bogó alkatrészek, autóalkatrészek
megrendelésre. Tapolca, Szent
István u. 3. Tel.: 06-20/216-7667_____________________________

Víz-, gáz- és központifűtés-sze-
relés, tervezéstől a kivitelezésig.
Vállaljuk továbbá meglévő rend-
szerek karbantartását, felújítá-
sát, átalakítását. Sóstai László
Érd.: 06-30/901-5011_____________________________

Egyedi hőszigetelt fa nyílászárók,
kerti faházak, bútorok gyártása,
beszerelése, asztalosmunkák el-
végzése. T.: 06-30/387-8281_____________________________

Műanyag nyílászárók cseréje,
redőnyök, reluxák, különféle bel-
és kültéri árnyékolók beépítése,
javítása, cseréje. T.: 06-20/366-
8659_____________________________
Takarítás! Cégünk vállalja lakó-
házak, épületek, irodák, rendelők,
áruházak, iskolák, óvodák, nya-
ralók és panziók takarítását, kar-
bantartását. Összeszokott csa-
pat, tiszta, korrekt munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155

ÜZLETHELYISÉG

SZOLGÁLTATÁS

GARÁZS

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

Ácsmunkákat reális áron vállalok.
Tetőszerkezet készítése, lécezés, fó-
liázás, bádogozás, cserepezés és
tetőfelújítás. Uitt. veszélyes fák
kivágása. T.: 06-70/600-7729_____________________________

_____________________________

Ácsmunkát vállalunk. Új-régi te-
tők készítése, javítása, bádogozás,
garázstetők, parkettázás, lambé-
riázás, hajópadlózás. Tetőtér be-
építése, gipszkartono-zás. Kiü-
lők készítése. T.: 06-70/344-7787_____________________________

Sírkő tisztítása, tisztítás utáni
felületkezelése, kerítés és házlá-
bazat tisztítása magasnyomású
mosóval Tapolcán és környékén.
Varga Zoltán 06-70/224-1687_____________________________

Szobafestés, mázolás, gipszkarton
szerelés, kültéri homlokzat felújítás,
hõszigetelést, rövid határidõvel
vállalunk, szakszerûen. Ingyenes ár-
ajánlat. T.: 06-30/975-8484_____________________________

Költöztetés, Tehertaxi! Bútor
házhozszállítás, költöztetés rako-
dással, ajtótól ajtóig szállítjuk és
igény szerint berendezzük búto-
rait! Teljeskörű ingatlan lomtala-
nítása, szemételvitel, takarítás!
Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

Parasztházak, pincék, gazdasá-
gi épületek korhű felújítását vál-
lalja építőipari Kft. autentikus
technológiák pl. pacsekolt vako-
lat, paraszt födém, tetőtér beépí-
tés rátétgerendával stb. Tel.: 06-
30/529-9216_____________________________

Vízszerelést és csatorna-rend-
szer kialakítást vállalok csapte-
lep cserétől komplett felújításig.
janoskiss@gmail.com Tel.: 06-
30/970-8012_____________________________

Ácsmunkákat vállalunk! Új tetők
készítése, héjazatcsere, régi tetők
felújítása, javítása, bontása, te-
rasztetők, kocsi beállók, kiülők ké-
szítése. Tel.: 06-70/502-0613_____________________________

Varrás! Meghízott – lefogyott?
Alakíttassa át ruháját, bélés cse-
re, cipzár csere, függönyszegés,
nadrág felhajtás azonnal. Tapolca,
Keszthelyi úton lévő MOL ben-
zinkút mögött. T.: 06-30/315-
6267 Nyitvatartás: keddtől pén-
tekig 9-16 óráig. Szájmaszk kap-
ható! E-mail: szekdekoracio@
freemail.hu_____________________________

Kőművesmunkák! Teljes körű
házfelújítás, burkolás, betonozás,
vakolás, kerítések, támfalak épí-
tése, fa és fal külső és belső fes-
tése, bontás, sitt hordás. UI: fu-
varozás, építési anyag mozgatás.
Megbízható tiszta munka szám-
laképesen. T.: 06-30/812-2155_____________________________

Épületgépészet, víz-gázfűtés-du-
guláselhárítás, javítás-karbantartás-
új rendszerek kiépítése. Balogh
Zsolt. E-mail: balogh.zsolt0910@
gmail.com, Tel.: 06-20/5355-027_____________________________

Gyorsjavítás! Víz, villany, fűtés-
rendszerek javítása, lakatos-
munkák szakszerűen, olcsón. Re-
gisztrált szerelő, villamos mérő-
hely kivitelezése. T.: 06-20/348-
2726, 06-20/230-6680_____________________________

Gázkészülékek szervize! Gáz-
tűzhelyek beüzemelése, javítá-
sa. Továbbá konvektorok, kazá-
nok, vízmelegítők, nagykonyhai
gázüzemű berendezések javítása,
villanyés gázbojlerek vízkőtele-
nítése, fűtés- és vízrendszerek kar-
bantartása. Szántói László gáz-
szerelő T.: 06-20/520-2465_____________________________

Cserépkályhát, kemencét, kan-
dallót építek, javítok, bontás fe-
jében kályhát viszek, esetenként
veszek. Tel.: 06-30/644-2665_____________________________

Lomtalanítás! Lakások, nyaralók,
garázsok, udvar teljes körű lom-
talanítása, pincétől a padlásig
rakodással, minden fajta hulladék
elszállítás. Igény szerint ingatlan
takarítással. Tel.: 06-30/812-2155 

Síremlékek garanciával, minő-
ségi olasz gránit alapanyagokból,
igényes kivitelben - saját gyártás
- megrendelhetők. Vállaljuk gránit
ablakpárkányok, konyhapultok,
kerítés fedkövek készítését. Mi-
nőségi munka megbízható, helyi
szakembertől. Szilasi Sándor kő-
faragó mester; Tapolca, Honvéd
u. 3.; www.szilasikofarago.hu 
Tel.: 06-20/421-5079_____________________________

Műkő, márvány, gránit, síremlé-
kek, keretek, fedések, vázák, mé-
csesek, sírtisztítások, sírfelújítá-
sok, betűvésés. Szabó István kő-
faragó mester Tapolca, Bacsó B.
u. 25. Tel.: 06-87/321-620_____________________________

Gázszerelés, gázkészülék javítás!
Gázkészülékek javítása, vízkőte-
lenítés, gázkészülékek cseréje,
engedélyezetése, beüzemelése,
gázfogyasztás optimalizálása,
égéstermék elemzés, kondenzá-
ciós technológia. Energetikai,
műszaki biztonsági tanácsadás,
gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat. Remeha lakossági
szerviz. Szijártó Jenő T.: 06-
30/377-8269, 06-87/350-904;
email: jucka67@t-online.hu_____________________________

Baráth István. Vízvezetékek és fű-
tési rendszerek javítása. Bojlerek
vízkőmentesítése, wc- wc tartály
javítás, csapok-csaptelepek cse-
réje, gaztűzhelyek átalakítása
(földgáz - PB) stb. Mobil: +36-
30/309-6773 E-mail: 
barath6912@gmail.com_____________________________

Kőműves munkákat, építés alap-
tól a koszorúig, belső átalakítást,
térkövezést, illetve járólapozást és
csempézést vállalok. T.: 06-
30/273-3261 Uitt: önállóan dol-
gozni tudó kőművest alkalmaznék._____________________________

Szőlőmunkát vállalunk több éves
tapasztalattal, metszéstől – szü-
retig minden, ami szőlő, szőlőki-
vágás, telepítés. Valamint per-
metezést, fűnyírást, kaszálást,
bozótirtást, elhanyagolt terüle-
tek rendbetételét, veszélyes fák ki-
vágását, zöldhulladék elszállítást,
sitt hordást és sziklakertek épí-
tését. Nyaralók és panziók éves
karbantartása. Hívjon bizalom-
mal, megbízható munka, szám-
laképesen. Tel.: 06-30/812-2155_____________________________

_____________________________

Villanyszerelés! Új építésű in-
gatlanok teljes körű villamos há-
lózatának kivitelezése, meglévő
hálózatok felújítása. Megbízható,
precíz, korrekt munkavégzés, ter-
mészetesen garanciával. Bízza
ránk a komplett villamos kivite-
lezést és nem fog csalódni.  Vil-
lamos biztonsági felülvizsgála-
tok, Mérőhely kialakítások, EON
regisztráció. Elektron Villanysze-
relés elektronvillanyszereles@
gmail.com  06-30/984-6645

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Fakivágás, vissza-
vágás, gallyazás, darabolás. Ág-
darálás, sövényvágás, tuják for-
mázása, zöldhulladék elszállítás,
fűkaszálás, fűnyírás. Számlaké-
pes, megbízható munka. Kiss
Bence e.v. Tel.: 06-70/330-4272_____________________________

Fuvarozás, belföldi és külföldi
árufuvarozás. Építőanyag szállítás,
költöztetés, sitt lerakás, konyha-
kész és méterfa szállítás. Lakás-
ok, nyaralók, garázsok teljeskörű
lomtalanítása pincétől a padlás-
ig. Minden, ami fuvar. Uitt: kő-
művesmunkák, bontás, teljeskö-
rű házfelújítás, betonozás, kerí-
tések építése, felújítás és festés.
Hívjon bizalommal, megbízható
munka, számlaképesen. T.: 06-
30/812-2155_____________________________

Síremlékek, térkövek, lábaza-
tok, tető tisztítását, veszélyes
fák kivágását, bozótirtást, zöld te-
rületek gondozását, méterfa kug-
lizását, vállalom. Takács Attila
Tel.: 06-30/309-3989_____________________________

Villanyszerelés! Gyors és igé-
nyes kivitelezés korrekt áron.
Tel.: 06-30/ 574-8340, faceboo-
kon: KG Elektro_____________________________

Víz-fűtés szerelést vállalok, a ki-
sebb munkáktól a nagyobbakig,
rövid határidőkkel. Kenyeres Vik-
tor + 36 30/881-1874

Villanyszerelés! Elege van, hogy
gyakran hónapokat kell várni, míg
villanyszerelőt talál? Nehezen ta-
lál „kisebb” villamossági munká-
ra szakembert? Vállalom: épület-
villamossági átalakítások, szerel-
vények, lámpatestek cseréjét.
Régi és nem biztonságos kötések
megszüntetését. Villanytűzhely,
klíma villamossági kiépítését. Vil-
lanybojlerek javítását. Hibakeresés-
javítás. Tel.: +36-20/315-6521_____________________________

_____________________________

FAKIVÁGÁS! Veszélyes Fák ki-
vágása Alpintechnikával, Faápo-
lás, Ágdarálás, Tuskómarás E-
mail: kardosalpin@gmail.com
Tel.: +36 30 251 6225 KardosAl-
pin - Kardos Gergő e.v._____________________________

Idősgondozást vállalok Tapolca,
illetve Sümeg körzetében, akár ott
lakással is. Tel.: 06-70/5097136_____________________________

EMELŐKOSARAS autóval mun-
kát vállalok! Bérelhető! Veszélyes
fák kivágása, gallyazása, festés,
molinó, villanyszerelés, csator-
natisztítás vagy bármilyen ma-
gasban végezendő munka 20
méter magasságig. SZABÓ AD-
RIÁN, TAPOLCA 06-20/563-6767

Suzuki Ignis 1,3 GC 2003.VI. havi,
piros, jó állapotban eladó. Ára:
500.000 Ft. Tel.: 06-30/233-2521

Asztalos Fatelep Tapolca. Mű-
szárított faanyagok, gyalult desz-
kák, OSB lapok, stáflik, szegély-
lécek, ajtók, ablakok, folyamato-
san kaphatók. Vállalunk gyalulást,
méretre vágást, párkányok, lép-
csőlapok gyártását. Tapolca, Gyu-
lakeszi út 585/18 hrsz. Tel:
87/510-226, 06-20/437-2423, 06-
20/277-1256, 06-20/9276-060,
asztalosfatelep.hu_____________________________

Magas humusztartalmú, jó mi-
nőségű termőföld eladó. T.: 06-
20/9553-267_____________________________

Minőségi termőföld, valamint
homok (nem vakolásra való) eladó
Tapolcán, helyszíni felrakással
vagy kiszállítással is kérhető.
Érd.: 06-70/886-68-08_____________________________

Bazalt terméskő eladó Hegyma-
gason. Lerostált, földmentes,
7.500 Ft+áfa/ m3. Elérhetőség
+36-30/903-9084_____________________________

Választási malacok és házi füs-
tölt termékek eladók. Tel.: 06-
30/851-1963_____________________________

Vásárolok magas áron dunnákat,
párnákat, öreg bútorokat, régi
bolti és gyógyszertári bútorokat,
festményeket, porcelánokat, fa-
liórákat, hagyatékból maradt tár-
gyakat. T.: 06-30/469-1461_____________________________

Tojócsirke előnevelt kacsa, máj-
kacsa, húscsirke vásár Tapolcán,
a piacon várom régi és új vevői-
met. Előtte hívjon. Tel.: 06-30/533-
3964_____________________________
Eladó Robi 66 kapálógép, 4 üte-
mű 3,75 LE használt, de jó álla-
potú. Ir.ár: 60.000 Ft Érd.: Tel.: 06-
87/322-267, 06-20/208-6172_____________________________

Eladó utánfutóra szerelt, vontat-
ható 4x2 m-es árusító pavilon.  Ér-
deklődni: 06-30/ 9361 804_____________________________

Búza és zab (takarmány), vala-
mint kiváló minőségű lucerna-,
széna és zabszalma bála eladó.
Tel.: 06-30/900-2711_____________________________

Antik könyveket, zsolnai porce-
lánt, szobrokat, régi pénzeket,
népi kerámiát és tárgyakat vá-
sárolnék. Tel.: 06-30/384-9071_____________________________

Eladó! Gyári kettes eke 18-25 LE
traktorhoz, töltő eke, 2 levelű fo-
gas, egyéb talajművelők. Gar-
den GO DM fűkasza, 120-as. Tel.:
06-20/200-5370_____________________________

Budai József régiség felvásárló,
készpénzért vásárolok, hagyaté-
kot, örökségeket, herendit, zsol-
nait, kitüntetéseket, pénzérméket,
bútorokat, festményeket, ezüst-
nemüket, órákat. e-mail: antik@
magyaantik.hu, Telefon/viber: 06-
70/673-7787

JÁRMŰ

VEGYES oöl

Eladó Yanmar AF 18 kistraktor, ki-
váló állapotban. Nyomtáv:140 cm,
szélesség 115 cm. üzemóra: 1051.
Eladó talajmaró 1,50 m-es, 1 m-es
fűkasza, és egy padka-vibróhenger.
Érdeklődni: 06-30/ 9361 804_____________________________

Fűnyírótraktorok, benzinmotoros
tologatós és önjárós profi fűnyírók,
Stihl – Husqvarna fűkaszák, fém-
vágó szalagfűrészek, ELU gérvá-
gókörfűrész átfordítható asztallal,
légkompresszorok 4 L-től 100 L-ig
különböző teljesítménnyel ipari ki-
vitelben is, benzinmotoros és elekt-
romos gyepszellőztetők, fúró- vé-
sőkalapácsok, kétkezes vésőkala-
pácsbontókalapács 220V-os új,
ütvefúró, fúrógép, profi akkus fúrók,
felsőmarók, kis- és nagyflexek,
szalag-,rezgő- és ekcenter csiszo-
lók, asztali kettős és vizes köszö-
rűk, dekopírfűrészek, felsőgerendás
vizes csempevágók, állítható cső-
menetvágó, levegős szerszámok,
tányércsiszoló 350 mm 380V, fes-
ték- és habarcskeverők, hidraulikus
tápegység 300 bar/380V, gérvágók
210-305 mm átmérő, elektromos
csónakmotor, oxigénpalackok, el-
adó. Szerszámgépek, kerti gépek
szervizelése. Tel.: 06-30/457-7200,
06-87/701-018_____________________________

Fém gyorsdaraboló, ipari porszívók,
akkus porszívó, benzinés dízelmo-
toros aggregátorok, AS (Stihl) 3 ke-
rekű önjáró magasfű nyíró, bille-
nővályús hintafűrészek, Elektra
Beckum profi CO hegesztő, Bosch
– ELU orrfűrészek 220 V, elektro-
mos kapálógépek, precíziós sza-
lagfűrész új 220V átmérő 250mm,
hómarók, vizesvágók 200-350 mm,
benzinmotoros sterimó, Wacker
döngölőbéka, kombinált gyalugé-
pek 205-260 mm-es új, egyenge-
tő gyalugép 200 mm-es, inverte-
res hegesztők új 140-160 A Avis,
központi fűtéshez 220 V-os szü-
netmentes áramforrás, magassá-
gi láncfűrészek és sövényvágók,
kisméretű, újszerű kapálógépek,
ipari szalámi szeletelő gép, eladó.
Hibás vagy használaton kívüli pro-
fi kisgépét beszámítom! Tel.: 06-
30/457-7200, 06-87/701-018_____________________________

Vadonat új fitness és fogyasztó
gépemet jóval, áron alul, 40.000
Ft-ért oda adnám. Tel.: 06-87/322-
555_____________________________
Gázpalack 19,5 l-es töltött álla-
potban, valamint nagyobb méretű,
ovális, újszerű állapotú madárkalitka
eladó. Érd.: 06-30/276-6452_____________________________

Vasvázas 2 szintes asztal ven-
déglősöknek, árusoknak 90x90
cm-es lappal eladó, 12 db. Tel.:
06-30/412-8561_____________________________

Vásárolnék horganyzott kádakat
kicsit, nagyot, fateknőt, fa melen-
cét, disznóvágó bontó asztalokat,
lábasokat, fazekakat, zsíros véndőt,
porcelánokat és egyéb régi tár-
gyakat. Tel.: 06-30/769-2447_____________________________

Vásárolnék minden típusú Simp-
son motort, alkatrészeket, mű-
ködésképtelent is. És egyéb régi
kis- és nagy motorokat. Tel.:06-
30/769-2447_____________________________

Tükörbársony kanapé, test-
masszírozó, régi tölthető szódás-
üvegek, nagy nyúlketrec, kávés-
készlet eladó Tapolcán. Tel.: 06-
30/504-1660

_____________________________

Konyhakész I. osztályú tűzifa
(cser, tölgy, bükk, akác) házhoz-
szállítással és igény szerint fatá-
rolóba pakolás-sal eladó. Tel.:
06-30/812-2155_____________________________

Tűzifa! Fűrészüzemünkből száraz,
kiváló fűtőértékű tölgyfa-mellék-
termék tűzifa konyhakészen, ki-
szállítva eladó. Kis kályhától a ka-
zán méretig. Tel.: 06-30/520-0466_____________________________

Akció! Akác tűzifa 21.000 Ft/m3
szállítással együtt kapható, kony-
hakészen. Fenyő széldeszka léces
és széles szállítás. Tel.: 06-
20/9469-678_____________________________

Fűrészelt AKÁC szőlőtámra és -
karóra megrendelést felveszek.
Tel.: 06-30/929-6970. EUTR:
AA5811791

TŰZIFA )

Kiváló minőségű cser, akác tűzi-
fa eladó 31.000 Ft (1x1x1,7),
21.000 Ft (1x1x1). Válassza a kor-
rektséget. Érd.: 06-30/604-2395

A Tapolcai Hírözön terjesztésére
Nyirádra, Monostorapátira, Ki-
sapátira, Taliándörögdre, Szent-
békkállára helyi újságkihordót
keresünk. Érd.: személyesen
Kölcsey Nyomda Kft. 8300 Ta-
polca, Batsányi u. 1. Tel.: 06-
87/414-644, 06-20/980-8059
munkaidőben_____________________________

Badacsonyba a Park utcai do-
hányboltba eladó munkatársat
keresünk Tapolcáról vagy Bada-
csony környékéről. Fényképes
önéletrajzát az alábbi email-cím-
re küldheti: trafikallaslehetoseg
@gmail.com_____________________________

Révfülöpi egész évben nyitva
tartó étterembe felszolgáló, sza-
kács, konyhai kisegítő kollégát ke-
resünk. Érd: 06-70/428-1800_____________________________

Szigligeti Bakos Vendéglő és
Grillkert keres kreatív szakmá-
jára igényes szakácsot, főző-
asszonyt, konyhai kisegítőt, pul-
tos-felszolgálót – akár rész-
munkaidőben is – gasztronómiát
szerető kezdők beiskolázását
elősegítjük. T.: 06-30/9945-040_____________________________

Tapolcai Pizzériába éves állásra
akár azonnali kezdéssel, gyakor-
lattal, vagy gyakorlat nélkül pizza
sütő munkatársat felveszünk. Tel.:
06-70/945-2008_____________________________

Révfülöpre, Ábrahámhegyre,
Zánkára Napozóágy, Trambulin,
Gokart kölcsönzőbe keresünk fér-
fi munkatársakat szezonra. Szál-
lást szükség esetén biztosítunk.
Érd.: 06-70/244-1726_____________________________

Kertépítéshez férfi munkaerőt
keresünk. Építőipari szaktudás
előnyt jelent. Tel.: 06-70/7789-456_____________________________

Szobalányt keresünk Oázis a
Klastromhoz Wellness Vendég-
házba Badacsonyörsön. Regge-
liztetés, takarítás, mosás, vasalás.
Éves állásra és idénymunkára is.
Kiváló csapat, tisztességes fize-
tés , gyönyörű környezet. Je-
lentkezni fényképes Önéletrajzzal
recepcio@balatonivendeghaz.hu
, vagy telefonon 06-30-768-8083,
www.balatonivendeghaz.hu _____________________________

Kőművest keresek. valamint
homlokzati állvány bérbeadása,
gépi földmunka végzés. Tel.: 06-
70/430-5487_____________________________

LC Logistic Kft. nemzetközi áru-
fuvarozásra „B” kategóriás jogo-
sítvánnyal rendelkező munkatár-
sat keres tapolcai telephellyel.
Érd.: 06-70/524-6474, 06-30/516-
4224_____________________________
Révfülöpi Császtai strandon lévő
büfébe lángos sütőt keresek nyá-
ri szezonra. Amennyiben nincs ta-
pasztalata, betanítjuk. Útiköltsé-
get térítjük. Érd.: 06-70/237-5252_____________________________

Badacsonyi családi borászat ke-
res traktoros tapasztalattal ren-
delkező munkatársat. Érd: 06-
20/3879817_____________________________

Bébiszittert keresünk (nyugdíjas
hölgy, diáklány) iskolás és óvodás
korú gyerekeink mellé július-au-
gusztus hónapra heti 4 napra.
Érd.: 17 óra után, 06-20/529-0970_____________________________

Szent György-hegyi pincészet
munkatársat keres szőlő és pin-
cemunkára! Amit mi nyújtunk:
egész éves, bejelentett állás, kor-
rekt fizetés, kellemes munkakör-
nyezet, családias légkör.  Amit vá-
runk: pontos, precíz munkavég-
zés, önállóság, igényesség. Je-
lentkezni telefonon (06-30/942-
3174) vagy e-mailben (info@
nyaripince.hu) lehet!_____________________________

Szent György-hegyi bortera-
szunkra keresünk a nyári idő-
szakra napi 4 illetve főszezonban
napi 7 órára felszolgálót. Amit
nyújtani tudunk: emberközpontú
vendéglátás, családias, meghitt
légkör, stílusos környezet, sokré-
tű munkakör, kulturált vendégkör.
Amit várunk: emberek szeretete,
önállóság, megbízható, alapos
munkavégzés, érdeklődés a borok
és a gasztronómia iránt, igé-
nyesség, pontosság, nyelvisme-
ret, jogosítvány, autó. Jelentkez-
ni telefonon (06309423174) vagy
e-mailben (info@nyaripince.hu)
lehet!

ÁLLÁS -,

Badacsonyi borászat tapasztalt,
jogosítvánnyal rendelkező pince-
munkást keres éves állásra 8
órában. Feladatok: borászati min-
dennapok segítése. Tel.: +36-
20/402-7766_____________________________

Badacsonyba takarítónőt keresek
1 apartman takarítására a nyári
szezonra  szombati  váltásokra
10000 Ft-ért Tel.: 06-30/410-
5975_____________________________
Festőt vagy festéshez értő kol-
légát éves állásra felveszek. Tel.:
06-30/312-7150_____________________________

Káptalantóti Mangalica csapata
hús-húskészítmény értékesítési
részlegére munkatársat keres tel-
jes munkaidős, éves állásra. A B
kategóriás vezetői engedély
előny! Ugyan ide heti 1-2 napos,
elsősorban hétvégi (délelőtti)
munkavégzésre  is keresünk (akár
nyugdíjas vagy diák) munkatár-
sakat! Érdeklődni a 30-286-1459-
es telefonszámon lehet._____________________________

A Káptalantóti Mangalica csa-
patának állattenyésztési részlegére
traktoros munkatársat keresünk
teljes munkaidős, éves állásra. A
B kategóriás vezetői engedély
elegendő! Érdeklődni a 30-286-
1459-es telefonszámon lehet._____________________________

A badacsonyi Halászkert Étte-
rem meglévő csapata bővíté-
séhez elsősorban szezonális
munkára konyhai tapasztalattal
rendelkező szakács, konyhai
kisegítő és mosogató kollégá-
kat keres! Kölcsönös megelé-
gedés esetén éves állást biz-
tosítunk! Tanulók jelentkezé-
sét is szívesen fogadjuk! Szál-
lás, igény szerint megoldható!
Jelentkezni telefonon: 06
20/220-3091 vagy e-mailben:
halaszkert@t-online.hu_____________________________

Éjszakás recepcióst és helyet-
tesítő éjszakás recepcióst keres
a vonyarcvashegyi Villa Platten-
see panzió. Szakképzettség nem
szükséges. Szívesen alkalmazunk
nyugdíjasokat is. Társalgási szin-
tű angol vagy német nyelvtudás
követelmény. Tel: 06-30/9609489_____________________________

Balatonszepezd Község Önkor-
mányzata karbantartói munka-
körbe (műszaki, kertészeti) ál-
lást hirdet azonnali kezdéssel.
További információ: 30/330-1211;
30/514-8818 Jelentkezést fény-
képes önéletrajzzal a hivatal@ 
balatonszepezd.hu email címre
várjuk._____________________________

Hegymagasi pincészet keres sző-
lész munkavállalót éves munka-
vállalással.  Feladatok: organikus
szőlőtermesztés, permetezési nap-
ló vezetése, szaktanácsadóval,
hegybíróval történő egyeztetés,
szőlészeti munkák szervezése és
irányítása, esetleges gépi mun-
kavégzés (traktorozás). Elvárá-
sok: B kat. jogosítvány,előny me-
zőgazdasági gépkezelői jogosít-
vány és angol nyelvtudás, meg-
bízható, precíz felelősségteljes
munkavégzés. Amit kínálunk: hosz-
szú távú munkalehetőség, ver-
senyképes fizetés. Érd.: 06-20/249-
77-07, vagy az info@gilvesy.hu e-
mail címen. _____________________________

Kerti munkához keresek segít-
séget Hegyesdre havi 3 alka-
lomra. Tel.: 06-30/9403-191_____________________________

Tapolcai Büfébe női dolgozót fel-
veszek hétfői-keddi napokra, al-
kalmi bejelentéssel. Tel.: 06-
30/812-2214

Kertészeti munkák elvégzésére
gyakorlott, önálló munkavégzés-
re alkalmas traktorost keresünk!
Feladatok: kertészeti munkák,
gépkezelés, szerelés, karbantar-
tás. Elvárások: B kat. jogosít-
vány, mezőgazdasági gépkezelői
jogosítvány, megbízható, precíz fe-
lelősségteljes munkavégzés. Amit
kínálunk: hosszú távú munkale-
hetőség, versenyképes fizetés.
Érd.: 06-20/249-77-07, vagy
info@gilvesy.hu  e-mail címen. _____________________________

Segédmunkást keresek „B” ka-
tegóriás jogosítvánnyal elérhető
havi nettó bér 286.000 Ft. Érd.:
06-30/432-7387_____________________________

Családi ház, 180 m2-es heti egy-
szeri takarítására keresek nem do-
hányzó, precíz, 30-55 közötti se-
gítséget. Árajánlatot kérek. Tel.:
06-87/414-436_____________________________

Kertészetbe betanított munkára,
női munkatársat keresünk. Érd.:
06-30/424-7094_____________________________

Tavasbarlangba éves állásra tár-
latvezető-csónakos munkakörbe
munkatársat keresünk. Jelentkez-
ni: e-mail: tavasbarlang@bfnp.hu_____________________________

Hamarosan nyíló tapolcai áru-
házunkba munkatársakat ke-
resünk eladó, pénztáros, áru-
feltöltő munkakörbe. Tel: +36
30 396 8537_____________________________

Badacsonytomaji strandra lán-
gosost, pultost, konyhai kisegítőt,
diák munkaerőt felveszünk. Kie-
melt fizetés. Érd.: 06-20/964-
3497_____________________________
Műkörömépítő munkatársat ke-
resünk Révfülöpre fix vendég-
körrel rendelkező, bejáratott szép-
ségszalonba heti 1-2 alkalom-
mal, jó kereseti lehetőséggel. A
vendégkört mi adjuk. Tel.: 06-
70/244-1726

Szent György-hegyi borászat reg-
geliztető pincért keres júniustól
augusztusig terjedő munkavég-
zésre. Idegen nyelv ismerete
előnyt jelent. Érdeklődni: +36-
30/997-1919_____________________________

Mixerre teherautó sofőrt és nyer-
ges autóra sofőröket keresünk.
Tel.: 06-30/685-6424

Közúti elsősegély tanfolyam,
kiscsoportos vizsgafelkészítés
indul 2022. május 21. szombat,
8.00 Tapolca, Nyárfa utca 3. Iro-
daház földszint (Fülöp kert ker-
tészet mellett). Bejárat az iroda-
ház előtti murvás parkoló felől.
Előzetes jelentkezés szükséges.
Tel.: 06-30/709-1959 e-mail: 
tapolcaelsosegely@gmail.com
Fknysz: B/2020/003735_____________________________

Autóvezetés gyakorlása jogo-
sítvánnyal rendelkezők részére,
biztonságos körülmények között,
türelmes oktatóval. Óránként
6000 Ft. Érd.: +36 20/487-4586

Bőr- és nemibeteg gyógyász,
kozmetológus és radiológus szak-
orvos dr. Palikóné dr. Pétervári
Márta. Bőrbetegségek, hajgyó-
gyászat, visszér, orvosi kozme-
tológiai beavatkozások, hasi ult-
rahangok vizsgálata. Keszthely,
Deák F. u. 43. Érd.: 06-83/311-
382, 06-30/375-2734

172/70 éves teltkarcsú, csinos, fi-
atalos külsejű hölgy tartalmas
kapcsolatot keres. Nem össze-
költözéssel. 58-70 évesig várom
a hívását. Tel.: 06-31/700-2223

OKTATÁS

KÖZLEMÉNY

TÁRSKERESÉS

LAPZÁRTA MINDEN 
SZERDÁN 17 ÓRAKOR



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

, Batsányi u. 1.

Megjelenik hetente Tapolcán és a környező településeken a postaládákban.

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

Mobil: 06-20/980-8059

XXVIII. évf./18.  2022. május 7.

, Batsányi u. 1.

ingyenes hetilap

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

Honlap: www.kolcseynyomda.hu

ABLAK - REDŐNY
szúnyoghálók - plisséhálók

Plastic-Roll Bt.

reluxa - roletta - szalagfüggöny
napellenzők  - különlegességek

Német minőség kedvező áron.

SZERELÉS
JAVÍTÁS

06-30/686-6463 • 06-20/585-5117

Tapolcai MUNKAVÉGZÉS
napi bejelentéssel?
Nálunk lehetséges!

Man at Work Kft.
M-K. R. Sz.: 3440/2001;

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

06-20/414-3177

Dr. Vajóczki Csaba e.v.

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

szülész-nőgyógyász főorvos

Rendelési hely és idő: Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 11.
csütörtök: 16.00-20.00

Bejelentkezés: vagywww.meetdoc.hu 06-70/770-7085

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK
INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

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

Jelentkezz még ma!
06-70/514-4897, 06-20/9292-430

ÖSSZESZERELŐ

ÉLELMISZER CSOMAGOLÓ – Alapbér 255.000 Ft/hó
3 műszak, határozatlan idejű szerződés, műszakpótlékok – du. 15%, éjszaka 50%,
jelenléti pótlék 30.000 Ft/negyedév, cafeteria 26.000 Ft/hónap, termékjuttatás, és

300 féle háztartási termékre vásárlási kedvezmény

Ugyanitt csak szombati munkavégzés
Akár másodállásban, vagy iskola mellett is végezhető!

Feltétel: 18. betöltött életév. 3 műszak, 8 órás beosztásban. Órabérek: délelőtt 2.200 Ft,
délután 2.530 Ft, éjszaka 2.860 Ft + jelenléti bónusz, és jégkrém csomag juttatás

Széleskörű juttatási csomagot kínálunk valamennyi munkakörünkben.
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
Alapbér 310.000 Ft/hó

Autóipari OPERÁTOR
Alapbér 247.000 Ft/hó 2 műszak

Alapbér 246.000 Ft/hó

NHSZ

NHSZ CSOBÁNC KFT.
AUTÓSZERVIZ

műszaki vizsga
eredetvizsgálat

személy- és teherautójavítás
Időpontfoglalás személyesen, telefonon 06-21/292-0030

vagy e-mailben muhely.csobanc@nhsz.hu

www.facebook.com/nhszcsobancwww.nhszcsobanc.hu

Minden ami

NYÍLÁSZÁRÓ

06-30/684-85-70 Szabó Zsolt

• INGYENES
- helyszíni felmérés,

- árajánlat készítés,

- szaktanácsadás.

• Régi redőnyök javítása.• Régi redőnyök javítása.
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Igény esetén teljeskörű helyreállítás!

• műanyag
ablak,
ajtó,

• redőny,
• reluxa,
• roletta

Rendelje meg
nyílászáróit

most 25% kedvezménnyel!

GYERMEKEKNEK IS!
AZ ÖN LÁBA EGÉSZSÉGES?

Javasoljuk Önnek, hogy vegyen részt a PODIART
számítógépes talpvizsgálaton, mert számítógép segítségével

állapítjuk meg lábának elváltozásait.

Többszörös nagydíjas magyar termék!
Teljesen egyénre szabott készítés. Megelőzésre is,

hogy ne legyen fájdalmas derék, térdpanasza.
Sarokcsont kinövésre is!

Futóknak, focistáknak, túrázóknak egyedi betét.

ÁNYOSI JUDIT, TAPOLCA, BEJELENTKEZÉS: 06-20/364-0288

EGYEDI TALPBETÉT

Nyitvatartás:
Hétköznap: 9-17, Szombat: 8-12

Tel.: +36 (20) 273-0811

TAPOLCA, Keszthelyi út
(volt Kinizsi laktanya területén)

diego.huwww.

JOY NAPOK
2022. május 12-15.
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10% KEDVEZMÉNY
Laminált padló • Vízálló padló

Padlószőnyeg • Műfű

20% KEDVEZMÉNY
Darabszőnyeg • Tapéta

Függöny • Karnis

Hamarosan nyíló
tapolcai áruházunkba

munkatársakat keresünk
eladó, pénztáros,

árufeltöltő munkakörbe.

Tel.: +36-30/396-8537

ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzát az alábbi
email-címre küldheti:

trafikallaslehetoseg@gmail.com

Badacsonyba
a Park utcai
dohányboltba
eladó munkatársat keresünk
Tapolcáról vagy Badacsony környékéről.

Mobil: 06-30/501-6792
GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

SZUNYOG SÁNDOR
gázkészülék szerelő mester

- BAXI - RADIANT - VAILLANT - ARISTON
- SAUNIER DUVAL   gázkazánok

gázbojlerek, gáztűzhelyek karbantartása,
javítása, szervizelése, beüzemelése.

A Veszprém Megyei
Fogyatékos Személyek,

Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek

Integrált Intézménye
9. számú telephelye

Darvastó állást hirdet

Munkalehetőség!

szakápoló, ápoló,
gondozó és

fejlesztő pedagógus
munkakörre.

Részletek:

www.dakaotthon.hu

06-87/553-210,
06-30/701-7456

- Alkatrész komissiózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári gépi- és kézi anyagmozgatás

Jelentkezés és további információk: Cellcomp Kft.
8300 Tapolca, Sümegi u. 36. Tel.: 06-95/525-300, 06-87/510-900/102 mellék

E-mail: hr.cellcomp@de.ebmpapst.com, tapolca@cellcomp.hu

- Középfokú végzettség
- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- Rugalmasság, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes

jogosítvány
- Vezetőüléses targonca (3324),

vezetőállásos targonca (3313),
gyalogkíséretű targonca (3312)

- Kulturált munkakörnyezet, folyamatosan fejlődő
vállalat, változatos feladatok, világszínvonalú
technológia, folyamatos fejlődési lehetőség.

A Cellcomp Kft. tapolcai telephelyére munkatársakat keres
az alábbi pozícióba:

RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ
Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

Bélyegző készítésBélyegző készítés Akár 1 órán
belül is.

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

Ugyanitt jó minőségű termőföld eladó.
+36/70 886 68088300 Tapolca, Keszthelyi út 53.

Vállaljuk:
- ömlesztett és

raklapos áruk szállítását
3,5 t-tól 18 t-ig

- gépi földmunkát:
JCB 3CX kombinált,
valamint JCB
forgó-kotró
munkagépekkel

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

PINCÉR • PULTOS • SZAKÁCS • CUKRÁSZ

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás

Folly Arborétum - Badacsonyörs
a következő munkakörökbe keres új munkatársat:

RECEPCIÓS • TAKARÍTÓ • ÉPÍTŐIPARI MUNKÁS

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: info@folly.hu
További információ: 06-20/383-7057

Amit kínálni tudunk:

A munkába járáshoz saját gépjármű szükséges.

• barátságos csapat, családias légkör
• napi meleg étkezés • munkaruha
• versenyképes fizetés • egész éves, biztos állás

A svéd tulajdonú autóipari beszállítóként, többek
között olyan neves autógyáraknak fejleszt és gyárt üléshuzatokat és kárpitozott

burkolati elemeket, mint a Volvo Cars vagy a Volvo Trucks.

HAVD Group Interior Kft.

Nagyvázsonyi termelési csapatunk bővítése miatt újabb pozíciók nyílnak meg
a prémium minőségű termékeket előállító üzemünkben

munkakörökben.

Családias légkörű munkahelyen, korszerű munkakörnyezetben várunk!

Örömmel látunk csapatunkban, ha munkádban igényes vagy és a fenntarthatóságra
törekszel – akárcsak mi –, hogy együtt nyújtsuk a jövőben is azt a színvonalat partne-
reink számára, amit korábban tapasztaltak tőlünk.
Nálunk az alapbéreden felül cafeteriát is kapsz, havi bónuszt a teljesítményeddel ará-
nyosan, mi fizetjük a teljes útiköltségedet, és év végi extra juttatásokkal támogatunk.

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 8-16 óra között a 06-88/515-182
telefonszámon vagy a novus-office@havd-group.se címen.

gépi varró, kárpitozó/összeszerelő

A badacsonyi
szálloda

munkatársat keres
Hotel Bonvino

munkakörbe éves állásra.
Jelentkezési határidő:

2022. május 15.

SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a sef@hotelbonvino.hu e-mail

címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

a +36-30/205-3679-es
telefonszámon kérhető.

A badacsonyi

munkatársat keres
Kisfaludy-ház Étterem

munkakörökbe.
Jelentkezési határidő:

2022. május 15.

KONYHAI KISEGÍTŐ -
MOSOGATÓ és SZAKÁCS

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre kérjük küldeni vagy
bővebb információ

a +36-30/559-9883-as
telefonszámon kérhető.

A badacsonyi
szálloda és

a
munkatársakat keres

Hotel Bonvino

Kisfaludy-ház Étterem

munkakörbe.
Jelentkezési határidő:

2022. május 15.

FELSZOLGÁLÓ

Fényképes önéletrajzokat
a gazdasag@hotelbonvino.hu

e-mail címre várunk.
Bővebb információ

a +36-30/205-1179-es
telefonszámon kérhető.

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba
Zalahalápi gyáregységünkbe:

Munkavégzés helye:
8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés:
Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük
küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Betanított Gépkezelő

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Hegesztői képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Minősítés nem feltétel
• Hegesztői gyakorlat előny
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Hegesztő

Acélszerkezetes épületek- és automata raktárrendszerek építésével,
szerelésével és gyártásával foglalkozó, komoly múlttal és referenciák-
kal rendelkező cégünk munkatársakat keres az alábbi pozíciókba

:Zalahalápi gyáregységünkbe

Munkavégzés helye: 8308 Zalahaláp, Béke utca 11.

Jelentkezés: Amennyiben a fenti hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzák elérhetőséggel
az alábbi email címre: bernadett.varga@assmont.com és kollégáink
rövid időn belül keresni fogják!

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Megbízhatóság
• Lakatos képesítés
• Csapatban jól együttműködő
• Műszaki beállítottság
• Jó fizikai állapot, magas teherbírás
• Életkortól függetlenül várjuk a jelentkezőket
• Korábbi tapasztalat előny
• Két műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria juttatás
• Versenyképes bérezés
• Stabil vállalati háttér
• Bejárási költségtérítés
• Délutános műszakpótlék

• Lakatos

Dr. Czebe Krisztina

Légzésfunkció, allergia
teszt, konzultáció,
szakorvosi javaslat.

8300 Tapolca,
Ady Endre u. 8/2

Stark patika rendelője

FELNŐTT, MAGÁN
TÜDŐGYÓGYÁSZATI

SZAKRENDELÉS
Szerda: 8-12-ig

Telefonszám változás:
+36 70 380 6162

Tapolca,
HÚSÁRUHÁZKft.

AKCIÓS AJÁNLATA
2022. 05. 05 - 2022. 05. 18.

Sertés csontnélküli karaj
Sertéslapocka
Sertés csontos elsőcsülök

Pápai gépsonka (extra sonka)
Pápai disznósajt
Pápai juhbeles virsli
Pápai olasz felvágott
Pápai farmer felvágott 440 g

Pápai füstölt főtt császárszalonna

1.890 Ft/kg
1.590 Ft/kg

699 Ft/kg

3.090 Ft/kg
1.690 Ft/kg
2.550 Ft/kg
1.890 Ft/kg
1.290 Ft/db

2.932 Ft/kg

2.690 Ft/kg

Álláshirdetés

1 vagy 2 műszakos munkarendben:

• Gépbeállító
- automata gyártógép beállítása és felügyelete

gyártás közben
- átállások elvégzése
- karbantartási feladatok elvégzése

• Operátor (betanított munka)

1 műszakos munkarendben:

• Anyagmozgató – raktáros
- árubeérkezések és kiszállítások gépi anyagmozgatása,

raktárközi anyagmozgatás

Folyamatos biztos munkalehetőséget és fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Az Innopan Kft. 100%-ban magyar tulajdonú folyamatosan fejlődő vállalat.
Tevékenységünk modern építőipari hőszigetelő lemez gyártása automata technológiával.
Termékeink iránt folyamatosan növekszik a piaci kereslet.
A megnövekedett igények kielégítésére bővítjük termelési csapatunkat az alábbi pozíciókban.

Jelentkezés a pozíció megjelölésével:
E-mail-en:
Telefon:

info@innopan.hu
+36-30/1600-622

Hunguest Hotel Pelion
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

FELSZOLGÁLÓ

Jelentkezés: Labovszky Imre
étterem vezető helyettes

Tel.: +36-70/506-83-96, email:
fb@hotelpelion.hunguesthotels.hu

A Hunguest Hotel Pelion
felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:

Amit kínálunk:

- vendégcentrikusság
- mosolygós és vidám személyiség
- terhelhetőség

- munkabéren felül szervizdíj
és cafeteria

- biztos, hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség

- megbízható, stabil vállalati
háttér

- lendületes, jókedvű, támogató
csapat

- folyamatos fejlődési lehetőség

NAPELEM
Szeretne 50%-os vagy
100%-os támogatást

igényelni?

Teljeskörű ügyintézés,
kivitelezés.
Szabó Roland

+36-70/427-3571

Hívjon bizalommal,
segítek!

Nyitvatartás:  H-P: 8-1 -ig, Szo.: 8-12-ig6
+3620/373-7441 • e-mail: vidarobert21@gmail.com

Látogasson el hozzánk, megéri!

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOK-ON: VIDA BÚTOR

VIDA
BÚTOR
EGYEDI KONYHÁK,

BÚTOROK GYÁRTÁSA!
HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

SZAKTANÁCSADÁS!
A KÁRPITOS BÚTOROK FORGALMAZÁSÁT

MEGSZÜNTETTÜK.

Tapolca, Keszthelyi út (volt Kinizsi laktanya)

BÚTOR

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

Nyitvatartási idő
Hétfő-szombat:
Vasárnap:

06.00 - 21.00
08.00 - 14.00

MUNKATÁRSAINK KÖTELEZVE VANNAK A FIATALNAK LÁTSZÓ
SZEMÉLYEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁNAK ELKÉRÉSÉRE.

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

18 ven aluli szem lyek a nemzeti doh nybolt
Üzleteiben nem  tart zkodhatnak.

é é á
ó

239
Ft/db

478 Ft/l

538 Ft/l

269
Ft/db

538 Ft/l

269
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

518 Ft/l

259
Ft/db

289
Ft/db

349
Ft/db

0,33 l

0,5 l

875 Ft/l

698 Ft/l A Lasselsberger Hungária Kft.
Pusztamiske Kavicsbányája

munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:

Érdeklődni:
06-30/901-0765
06-30/106-1926

OSZTÁLYOZÓ KEZELŐ
FORGÓ-KOTRÓ RAKODÓGÉP

KEZELŐ

1 FŐ BÁNYAMESTER
Elvárás: bányaipari technikusi végzettség

VILLANYSZERELŐ

Jelentkezni a telefonszámon vagy
az e-mail címen.

06-70/643-1227
ibd.quality@gmail.com

TAPOLCA környékén keres állást?
Várjuk jelentkezését, ha vagy

végzettséggel szeretne egy korrekt,
stabil cégnél elhelyezkedni.

LAKATOS
HEGESZTŐ

V
E
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VESZPRÉMBE KERESÜNK:VESZPRÉMBE KERESÜNK:

Megemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 FtMegemelkedett alapbér 234.000 Ft és 255.000 Ft

Ingyenes céges járatok több településről!Ingyenes céges járatok több településről!

Hívja ingyenesen: 1417Hívja ingyenesen: 1417

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET

CSOMAGOLÓKAT, OPERÁTOROKAT,
TARGONCÁSOKAT ÉS
ANYAGFELTÖLTŐKET
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