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MERRE
TOVÁBB?

a tartalomból

PÁlyaVÁlaszTÁs 2017
Fontos döntések időszaka
Milyen időpontokra kell figyelni
a felvételi eljárásban?
Hogyan lehet elszúrni az e-felvételit?

Programok

4. oldal

MERRE TOVÁBB?
Pályaválasztási melléklet
5-7. oldal
apróhirdetések
8-9. oldal
Állásbörze

5-7. oldal

10-15. oldal
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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap
Kiadó:
T.M. Graffiti Kft. 9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel.: 96/260-176
Felelős kiadó: Tárkányi Mária ügyvezető
Megjelenik: Csorna, Kapuvár, Fertőd, Fertőszentmiklós, Beled városokban és további
40 településen 24.000 példányban.
Lapzárta:
keretes hirdetések: kedd 12.00 óra, apróhirdetések: szerda 12.00 óra
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel./Fax: 96/260-176
e-mail:
csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web:
www.inforeklam.hu, www.szuperinfo.hu,
Sokszorosítás: Ister Trade Kft.
Terjesztés: Nagyítópont Kft.

A Szuperinfó Csorna-Kapuvár lap hirdetési hetilapként fizetett hirdetéseket tartalmaz,
melyek valódiságát szerkesztőségünk nem vizsgálja, a megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható
hirdetések közlésétől szerkesztőségünk elzárkózik.
Az újságban megjelenő politikai vagy társadalmi célú hirdetések nem tükrözik a
szerkesztőség vagy a kiadó véleménnyét.
Kiadó a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott
jogsérelemért felelősséget nem vállal.
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 5 napon belül fogadjuk,
az általunk okozott hibáért maximum a hirdetés díjának mértékéig vállaljuk a
felelősséget.
Médiapartnerünk:
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Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Ápr. 25-ig
Csorna, Múzeum
Csorna 45 éve város kiállítás

Jan. 24. kedd 17:30 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Felolvasóest

Jan. 20. péntek 20:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Karaoke est

Jan. 25. szerda 17:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Szent László a magyar
kultúrtörténetben c. előadás

Jan. 20. péntek 22:00 óra
Kapuvár, River
Záróbuli
Jan. 21. szombat 20:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Kárpátia koncert
Jan. 21. szombat 21:00 óra
Kisfalud, Halász vendéglő
Story buli
Jan. 21. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Hangácsi Márton koncert
Jan. 23. hétfő 14:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
A suszter manói táncos mesejáték

Jan. 26. csütörtök 17:00 óra
Kapuvár, Művelődési Ház
Licskainé Stipkovits Erika
Szeretetre éhezve c. előadása
Jan. 27. péntek 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Dombóvári
István, Beliczai Balázs
Jan. 28. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Story együttes
Jan. 28. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Apnoé koncert
Febr. 4. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Alvin és a Mókusok koncert

Febr. 4. szombat 22:00 óra
Kapuvár, régi Medosz pálya,
partysátor
Delta, Kozmix, Dj Nyaki
Febr. 11. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Odett koncert
Febr. 18. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Margaret Island koncert
Febr. 25. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Farsangi mulatság

További programok
és részletek az

infoRábaköz.hu
oldalon találhatók.

Fontos döntések időszaka
Alaposan felpörög az "oktatásipar": az általános
iskolásoknak, a középiskolásoknak és az
egyetemistáknak is sok
teendője van most.

szüleik.
Akik
olyan
középiskolába készülnek,
amelyik írásbeli felvételit ír
elő, annak már most szombaton megkezdődik a próbatétel: január 21. a
központi írásbeli felvételi
időpontja.
A pótló felvételi időpontja:
január 26.
Február 9-ig a felvételit írt
diákok megkapják a felvételi
eredményét, ennek alapján
lehet a végleges továbbtanulási lapot leadni, legkésőbb február 15-ig.

A középiskolába készülőknek és a szeptemberben
egyetemre vagy főiskolára
jelentkezőknek dönteniük
kell, hogy merre tovább, a
középiskolásoknak választaniuk kell, hogy milyen
érettségi tárgyakból szeretnének vizsgázni és lezárul a
keresztféléves egyetemi jeA felsőfokú oktatásba is
lentkezés is.
február 15-e a jelentkezési
Február 15-ig dönthetnek a határidő. Eddig a napig kell
továbbtanulásról a nyol- véglegesíteni az e-felvétecadikos, a hatodikos és a liben megadott személyes
negyedikes diákok és adatokat, felvételi kérel-

meket. Aki lekési a határidőt, az szeptemberben
nem tudja elkezdeni felsőfokú tanulmányait. Nincs
lehetőség a pótlásra.
Ebben az évben alaposan
átszervezték a középfokú
oktatást, ember legyen a
talpán, aki eligazodik a
különféle elnevezéseken.
Megváltoztak az érettségi
követelményei is, ezért
most minden “végzős” korosztálynak új kihívásokkal
kell szembenéznie. Fontos
kérdésekben kell döntést
hozni a következő hetekben. Érdemes alaposan
felkészülni és tájékozódni
minden lehetőségről, hogy
valóban jó döntés születhessen.
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A középiskolai felvételi fontosabb dátumai
Nézzük, melyek a
középiskolai felvételi legfontosabb dátumai.
Január 21.
Az általános felvételi eljárás
kezdete. A nyolc-, hat-, ötés négyosztályos középiskolák, valamint az Arany
János
Tehetséggondozó
Programhoz csatlakozó intézmények ezen a napon,
délelőtt 10 órától tartják
meg a központi írásbeli
felvételit magyarból és
matematikából.
Január 26.
Azok a diákok, akik a
központi írásbeli vizsgára
alapos ok miatt nem tudtak
elmenni, és ezt igazolni is
tudják, ezen a napon, 14
órától pótló írásbeli vizsgát
tehetnek.
Február 9.
Eddig a napig az összes
felvételiző megtudja, hány
pontot szerzett a központi
írásbeli vizsgán. Az Arany
János
Tehetséggondozó
Programhoz csatlakozó intézmények is értesítik a
diákokat, a szülőket és az általános iskolákat a pályázati
eredményekről.
Február 15.
A középiskolai felvételi jelentkezési határideje − a
diákoknak ki kell választa-

niuk az intézményeket és a
tanulmányi területeket, és
ezeket sorrendbe is kell állítaniuk. A tanulói jelentkezési lapokat az általános
iskolák küldik el a középfokú iskoláknak és az Oktatási Hivatalnak, a hatvagy nyolcosztályos gimnáziumokba jelentkezők
szülei azonban közvetlenül
is elküldhetik a jelentkezési
lapot a kiválasztott intézményeknek és az Oktatási Hivatalnak.
Február 20.-március 9.
A középiskolák ebben az
időszakban szervezhetik
meg a szóbeli felvételit.
Március 10.
Az intézmények eddig a
napig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét,
amely a diákok összesített
eredményét és a középfokú
iskola által készített rangsorban elfoglalt helyüket
tartalmazza.
Március 16-17.
A diákok és a szülők ezen a
két napon módosíthatják a
tanulói adatlapokat az általános iskolákban. Ehhez
módosító tanulói adatlapot
kell kitölteni: új középfokú
iskolát ilyenkor már nem
írhatnak be, tanulmányi
területet (vagyis tagozatot)

nem lehet törölni, a sorrendet azonban megváltoztathatják. Új tanulmányi
területet is meg lehet jelölni
ilyenkor, de csak olyan intézményét, amely az eredeti
jelentkezési lapon is szerepelt, és amellyel a szülő
vagy az általános iskola már
egyeztetett.
Április 26.
A középfokú iskolák eddig a
határidőig küldik el a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
diákoknak és az általános
iskoláknak.
Május 8-19.
Azokban az intézményekben rendkívüli felvételi
eljárást kell meghirdetni,
amelyek
a
férőhelyek
kevesebb mint 90 százalékát töltötték fel − az ekkor
benyújtott felvételi kérelmekről az intézményvezetők döntenek.
Június 1.
A benyújtott kérelmek
alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.
Június 22- 24.
Beiratkozás a középfokú
iskolákba, az iskola igazgatója által meghatározott
időben.
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a felsőoktatásba készülők ”menetrendje”
A felsőoktatásba
készülőknek ezekre az
időpontokra kell figyelni:
Február 15.
Eddig kell eldönteni, hogy a
kötelező érettségi tárgyak
mellett milyen választott
tantárgyból tesznek érettségi vizsgát.
Február 15.
Eddig a napig kell véglegesíteni
az
e-felvételiben
megadott személyes adatokat, felvételi kérelmeket.
Február 15-e után nem
lehet jelentkezni, a rendszer
új jelentkezéseket már nem
fogad be.
A felsőoktatásba kizárólag
az e-felvételin keresztül
lehet jelentkezni.

Február 20.
Az elektronikus jelentkezési
lap hitelesítési határideje,
az Ügyfélkapun keresztül
vagy a hitelesítő adatlap
aláírásával és postázásával.
Június 28-ig
Mindenki megkapja az általános
hiánypótlási
tájékoztatást, valamint a felszólítást a hiánypótlásra.
Július 12.
A hiánypótlás határideje:
eddig a napig kell feltölteni
az e-felvételi rendszerébe a
jelentkezés óta megszerzett
dokumentumok (például az
érettségi
bizonyítvány,
diploma,
OKJ-s
bizonyítvány, nyelvvizsga)
másolatát. Július 12-ig egy
alkalommal a megjelölt

képzések sorrendjén is lehet
változtatni.
Július 26.
A ponthatárhúzás napja.
Ezen a napon hirdetik ki a
ponthatárokat, kiderül, kik
kerültek be a megjelölt szakokra.
Augusztus 5-ig
Megérkezik a besorolási
döntésről szóló határozat.
E-mailben érkezik értesítés
arról, hogy a határozat
megjelent az e-felvételi
rendszerében.
Augusztus 8-ig
A felsőoktatási intézmények is elküldik a felvételi
határozatot.
Augusztus 20.
Jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje.

Így lehet elszúrni!
1. hiba: Nem figyeltek a határidőkre!
Február 15-ig kell véglegesíteni az elektronikus jelentkezési
lapokat. Ha csak egy napot késtek vele, lemaradtok a 2017es felvételiről. Ne hagyjátok az utolsó percekre!
2. hiba: Nem figyeltek a betűkódokra!
A képzéseket az e-felvételi rendszerében egy legördülő
listából választhatjátok ki - az intézmény és a szak neve mellett azonban figyeljetek a betűkódokra is, nehogy véletlenül
egy mester-képzést válasszatok ki az alapszak helyett, esti
képzést a nappali, esetleg fizetős szakot az állami ösztöndíjas
helyett.
3. hiba: Változtattok, de nem hitelesítitek újra
az e-jelentkezést
Ha hitelesítitek a jelentkezést, de a jelentkezési határidő előtt
még változtattok az adatokon, vagy új dokumentumot adtok
hozzá, akkor újra kell hitelesíteni az egészet. Tehát érdemes
akkor hitelesíteni, amikor már biztosak vagytok abban, hogy
semmin nem akartok változtatni.
4. hiba: nem fizetitek be
időben a felvételi díját
A fizetés határideje ugyanaz,
mint a jelentkezési határidő,
tehát február 15.
Bankkártyás
fizetést
a
megadott bankkártya típusokkal tudjátok intézni, átutaláskor pedig az Oktatási
Hivatal számlaszámára kell
elküldenetek az eljárási díjat.
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eladó és kiadó ingatlanok
Keresünk Kapuvár, Csorna, Fertőd ill.
környékén eladó házakat, lakásokat.
Megegyezés esetén ingatlanát
megvásároljuk. Ost-Invest Ingatlan
Kft. Kapuvár, Deák F u. 22. 0630/947-1384
Kapuváron városközpontban 39 nmes lakás eladó. 06-20/9380-291
Eladó háza vagy lakása van? Bízza
meg irodánkat az értékesítéssel, ha
megfelelő forgalmi értéken kínálja
eladásra mi 3 hónapon belül biztosan eladjuk. Ost-Invest Ingatlan
Kft. Kapuvár, 06-30/947-1384
www.ostinvest.hu

Farádon a 85 számú főút mellett
Babóton felújított 2 szintes családi 3500 nm összközműves saroktelek
ház 2 garázzsal 1200 nm füvesített eladó, vállalkozásra is alkalmas. 06kerttel faházzal akár bútorozottan is 30/450-8537
eladó. 06-70/2040-562
Csornán 40 nm-es 1,5 szobás 2.
Keresünk 74 nm földszinti, vagy első emeleti lakás eladó. Teljesen felújíemeleti lakást Kapuvár-Fertőd tott, berendezett lakás, gáz központi
környékén. 96/242-685
fűtéses és a meleg vízellátást is a
Kapuváron a „Petőfi majorban” az kombi gázkazán biztosítja. A
OMV közelében, közvetlen a fafeldol- lakáshoz egy 1,5 nm-es nyitott
gozó üzem mögött 1710 nm-es telek erkély is tartozik keleti fekvéssel.
átlagár alatt eladó. 06-30/509-8523 Tehermentes, azonnal költözhető!
Kétszintes családi ház sürgősen Irányár: 9,6 mFt Érd.: +36/20-924eladó Csornán. Iá: 17,9 M Ft 06- 5267
30/767-8984

Farádon teljes körűen felújított ház
Csornán, a városközponthoz közeli eladó vagy csornai lakásra cserélhelyen 90-120 nm-es eladó családi hető. 15,5 mFt CsornaIngatlan Fodor
házat keresek. 30/478-5315
Erika +36 20 50 111 77
Csornától 12 km-re 30.785 nm Veszkényben teljes körűen felújított
83,34 AK értékű termőföld eladó. 3 szoba nappalis ház eladó. 16.5 mFt
06-20/8246-588
CsornaIngatlan Fodor Erika +36 20
Keresünk Csornán és környékén
eladó ingatlanokat, ügyfélkörünk
részére. Hívjon telefonon vagy fáradjon be az irodánkba. Bizalom
Rábaköz Kft. Csorna Erzsébet Királyné utca 18. Tel.:06-20-924-5267

Kiadó

Vilmos parkban garázs kiadó. Érdeklődni: 06 30 222 6855
Acsalagon bútorozott szoba kiadó
hölgyeknek. 06-20/548-3371

Sopronban forgalmas helyen lévő
üzlethelyiség
élelmiszerboltnak
50 111 77
(vagy egyéb kereskedelmi célra)
Csorna központjában 80 m2-es kiadó. Induláshoz 2 hónap ingyenes
összkomfortos ház kis telekkel bérlet: +36-20/404-0427.
eladó. 9,5 mFt CsornaIngatlan Fodor Kapuváron albérlet hosszú távra
Erika +36 20 50 111 77
kiadó Ár: 60.000 Ft/hó + rezsi +
kaució 06-70/953-2394

JáRm ű
Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 0630/602-8858
Roncsautó-átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás
megoldható. Érd.: 99/532-038
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
9 éves Renault Megane 1.5 DCI
szervizkönyves 164.000 km
megkímélt állapotban eladó.
940.000 Ft 06-20/362-3876
Opel Astra 1,4 GL 2000. évjáratú
eladó. 06-20/545-0018
Plató aluvázzal, oldalakkal gyári új
állapotban 210széles, 380 hosszú
eladó. Iá: 100.000 Ft 06-20/3242504
Audi TDI 98as évjárat 2.5 automata,
teljesen gyári állapotban kívül-belül
karcmentesen, osztrák papírokkal,
új vízpumpa csere (2 év jótállás)
olajcsere eladó. Iá: 350.000 Ft 0620/3242-504
Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért
megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell házhoz megyek. 06-20/9109361, 20/280-9747
Toyota Corolla kombi, 1.4 VVTI
2005-ös évjáratú, jó állapotban,
vonóhoroggal, téli-nyári kerékgarnitúrával eladó. Ár: 1.150.000 Ft.
Érd.: 06-20/772-0640
Skoda Roomster 1.4 PDTdi 2009-es
évjáratú,
friss
műszakival,
vonóhoroggal, megkímélt állapotban, vezetett szervizkönyvvel eladó.
Ár: 1.480.000 Ft. Érd.: 06-20/7720640

Suzuki Swift 1.3 benzin 60.000 kmrel újszerű állapotban eladó. Iá:
1.150.000 Ft 06-30/767-8984

áll at
Németjuhász kiskutyák eladók.
Babót 06-70/245-9888
150 kg körüli hús sertések eladók
430 Ft/kg. Babót 06-70/337-3514
7 db 150-180 kg sertések eladók.
Vágás megoldható. 06-70/569-1213
Egy éves tojótyúkok 400 Ft/db eladó.
06-30/319-4436
130-140 kg hízók eladók. 0620/248-8110
2 db 20-25 kg-os malac eladó
Csornán. 06-30/937-9564
180 kg-os hízó eladó Fertőendréden
400 Ft/kg. 06-30/812-8607
Hízó 130 kg körüli eladó, vagy
lefoglalható és búza kukorica eladó.
06-30/288-9386
3 db 160 kg-os hízott sertés eladó.
Csorna, Hársfa u 2. 06-70/576-3026

táRSKER ESŐ
Dekoratív masszőrhölgy kényeztető
masszázst vállal Győr-MosonSopron megyében. 06-20/407-8956
Széparcú hölgy igényes, odaadó
ötvenes, hatvanas úrral ismerkedne.
06-70/558-0600.
Egyedülálló, elvált, magányos?
Ismerkedne, de nincs hol, kivel?
„Nem adom fel” Társkereső Iroda
06-20/411-4325

SzolgáltatáS
Dugulás elhárítás bontás nélkül
minőségi munka garanciával. 0620/426-0222 Hétvégén is.

PIacTéR
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adok-veszek
Szőnyegtisztítás garanciával, ipari
vegytisztítás teljes portalanítás,
atkátlanítás ingyenes szállítás 0620/447-2726
Kapálógép, gyepszellőztető, fahasítók, tűzifa daraboló, láncfűrész,
ágaprító bérelhetők 3200 Ft-tól Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Szőnyeg és kárpittisztító, magasnyomású
mosó,
gőztisztító,
padlópolírozó bérelhetők 2500 Ft-tól
Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009
Csempézést, járólapozást laminált
parkettázást, kőműves munkákat
vállalok. Fertőszentmiklós 25 km-es
körzetében. 06-30/540-2506
Falcsiszoló-zsiráf, parkettacsiszoló,
ipari porszívó bérelhetők 2200 Ft-tól
Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009
Fürdőkád felújítás beépített állapotban garanciával. 06-70/389-6277
Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

Minőségi kőműves munkát vállalok Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
30 éves tapasztalattal Kapuvár és 50 közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
km-es körzetében. 06-30/266-5282 kárpitos szék 50.000 Ft színRedőnyök, reluxák, szalagfüg- választékkal, raktárkészletről elvi06-30/639-1574
gönyök, napellenzők, szúnyoghálók, hető.
párkányok, harmonikaajtók stb. ked- www.szaszabutor.com
vezménnyel, garanciával 10 napos Akciós! Acél biztonsági belső bejárati
szállítási határidővel mosonma- ajtók 95x205 méretben 11 pontos
gyaróvári szakembertől. Kérjen biztonsági zárral + kilinccsel,
ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06- kulcsokkal, több színben jobbos és
balos kivitelben eladók. Ár: 49.900
30/2350-927 Horváth Attila
Redőnyjárat indul a megye minden Ft/db. Munkaidőben 06-30/860településére, ingyenes helyszíni ára- 4510, Bősárkány, Ady E. u. 13.
www.rbfnyilaszarokft.hu
jánlattal! Hérics Redőny: 96/242655, 06-30/204-0-205 Időpontok Akciós! Új Műanyag hőszigetelt bet e l e p ü l é s e n k é n t : járati ajtók, 98*208-as méret, felül
üveg betéttel , 5 pontos biztonsági
www.rolo96redony.extra.hu
zárral + kilincsel kulcsokkal, fehér
Festés, gipszkartonozás, kisebb
színben jobbos és balos kivitelben
kőműves munkák korrekt áron. Érd.:
eladók. Ár : 56.900 ft/db.
06 70 772 7375
Munkaidőben
06-30/860-4510
Megbízható, fiatalos gyermekszerető Bősárkány, Ady E. u. 13,
nyugdíjas óvónő gyermekfelü- www.rbfnyilaszarokft.hu
gyeletet, iskola előkészítést ill. Idős Sertés tőke és füstölt húsok kaphatók
néni gondozását vállalja Kapuváron. Beleden. Ugyanott élő sertés is. 0606-30/509-1678
20/9523-439
Családi
házak
kivitelezését, Elektromos kerékpár eladó (Tornádó)
felújítását, bővítését vállalom. 96/244-844, 06-30/365-0703
Ingyenes felmérés és árajánlat
készítés. Hívjon bizalommal! 0630/564-3556
e-mail:
tomosdilaci@freemail.hu

Építőipari gépek, lapvibrátorok, bontókalapácsok, vésőgépek bérelhetők
3300 Ft-tól Fertőszentmiklóson.
Takarítást, gyerekfelügyeletet válTel.:30/9659009
lalok, leinformálható. 06-70/332Kések, ollók élezése, hengerfej 2992
köszörülés, párhuzam köszörülés.
06-20/9380-291
Épületek Energetikai Tanúsítása
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése
30/9564-771
www.energiaexpert.hu

GARÁZSKAPU,
bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben,
vadonatújan 1 év garanciával
240*200-as,
240*210-es
és
250*200-as méretben 76.900 Ft/dbtól. Munkaidőben 06-30/860-4510,
Bősárkány, Ady E. u. 13.

Búza, kukorica eladó Kapuvár 0630/389-1191
Lufti benzines motor kisebb
karosszéria hibával eladó. Ár: 30.000
Ft 06-30/214-0002
Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
szecskavágót, lovas eke borona,
stokedlit, konyhakredencet, valamint
hagyatékot, mindenféle tájházi dolgokat vásárolok saját részre. Hívjon
bizalommal, házhoz megyek..0620/977-9690, 96/244-930

Új fa üveges bejárati ajtók megmaradt
raktárkészlet kiárusítás! Hőszigetelt
üveggel, záró gumitömítéssel,
kilinccsel, kulccsal 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 53.900 Ft/ db,
valamint 138x208-as (kétszárnyas
WWW.HASZNÁLTABLAK.HU . bontott,
kivitel) 79.900 Ft/db Bősárkány, Ady
építkezésből megmaradt és új
u.
13.
06-30/860-4510
műanyag, fa és alumínium
www.rbfnyilaszarokft.hu
nyílászárók nagy választékban RakHa Te olyan pszichológus vagy aki tárkészletről azonnal !!!
más mint az átlag, egyedi, együtt
érző, tabukat döntögető pl.: Csernus
Dr., jelentkezz, vagy misztikusok igazi
krisnás, buddhista stb. Niki 96/244679
Villanymotorral hajtott kukoricamorzsoló újszerű állapotban eladó.
45.000 Ft 06-20/225-6509
Wink cipőboltban Csornán téli vásár
10-50% árengedménnyel a készlet
erejéig.

ÁllÁsBöRzE
állásajánlatok, képzések
Az Ost-Invest Ingatlan Kft. részmunkaidős munkatársat keres ingatlan
referensi munkakörbe. Kapuvár, Deák
F u. 22.
Avocado Kávézó Tőzeggyár női pultos
munkatársat keres 06-70/5211-667
Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95, 06-30-313-35-16
Bősárkányi lakatosműhelybe lakatost,
hegesztőt, acélszerkezet szerelésben
jártas munkatársat keresünk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
+36-70/372-83-85
Vitnyéden a Kantár Fogadóba családias
környezetbe talpraesett önállóan dolgozni tudó konyhalányt keresünk. 0670/363-7963
Bőráru készítésével foglalkozó
veszkényi vállalkozásba női munkaerőt
keresünk. 06-20/500-1210
6 órás munkakörbe gyakorlattal rendelkező felszolgálót keresek. Nemdohányzók előnyben. 06-30/939-9281
Fertődön a Loreal Beauti Szépségszalonba azonnali kezdéssel pedikűrös
manikűrös kolléganőt keresünk német
nyelvtudás szükséges. 06-70/3850529
Hegeszteni tudó lakatost keresünk. 0630/9164-008
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/334-5262.
Barbacsi húsboltba péntek és szombatra takarítónőt keresek. 06-70/5321583
Kapuvárra 50 Centes üzletbe szakképzett eladót felveszünk. 0630/3925-565
Barbacsi kocsmába női pultost
felveszek, akár részmunkaidőbe is. 0630/347-8095
Bősárkányi raklapgyártó üzem megnövekedett vevői igények miatt 4 fő
munkavállalót felvesz betanított
munkára. Szegelőket és gépkezelőket
egyaránt ! Targonca vezetői engedély
és faipari szakma előnyt jelent! Jelentkezni személyesen lehet, telefonos
egyeztetést követően a 06 30/
9736493 telefonszámon!

Munkatársat keresünk kapuvári
ajandéküzletünkbe,
teljes
munkaidőben,
előnyt
jelent:
számítástechnikai ismeret, német
nyelvtudás. Információ: 06-30/2980645 jelentkezés fényképes önéletrajzzal: ajandekbolt21@gmail.com
Gyakorlattal
rendelkező
autóbuszvezetőt keresünk Kapuvár és
környékéről. 06-30/9895-896
Belföldre C E jogosítvánnyal sofőrt
keresek. 06-70/672-1494
Rábacsanaki varrodába ügyes kezű,
megbízható varrónőket keresünk,
valamint végmunkára reteszelő, gombozó, csomagoló munkakörbe.
0620/389-89-13

Udvari karbantartó munkatársat
felveszünk jogosítvány szükséges. 0620/596-2782

oKtatáS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70/637-4750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Sopronban, a Fáy
Szakgimnáziumban
2017 szeptemberétől szakiskolai
végzettségűek felkészítése az
érettségire 2 év alatt,
nappali tagozaton.
www.fay.sopron.hu, 99/510-092.
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