
CSORNA-KAPUVÁR 2017. március 31. XXV/13.

A tartalomból

Programok
6. oldal

Apróhirdetések

8-9. oldal 

Állásbörze
10-14. 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 tar-
talmáért 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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Személyes tapasztalataim-
ból, a Kisalföld kétrészes
cikkéből, és az Önök
elbeszéléseiből tudom, hogy
mindenkit foglalkoztat a
csornai napelem gyár ügye,
az oda beígért 120 munka-
hely és a közpénzből
megítélt 10 milliárd forint
támogatás. Lassan egy éve
megépült, és ott áll az üres
csarnok. Ezeket az aggodal-
makat fogalmaztam meg a
múlt héten egy sajtóköz-
leményben. Ebben közöl-
tem, hogy mivel a
minisztérium nem válaszolt
arra a kérdésre, hogy mi lett
a 10 milliárd forinttal, ezért
az MSZP közérdekű adat-
igényléssel, vagy ha kell,
perrel szerzi meg az
eltitkolt információt.
Legnagyobb meglepeté-
semre Gyopáros Alpár
országgyűlési képviselő
személyeskedő vádaskodás-
sal reagált a szavaimra. A
napelem gyárról szóló
sajtóközleményem nem
személyes támadás volt,
hanem súlyos aggodalom a
már többször ígérgetett
munkahelyek és tízmilliárd
forint ismeretlen sorsú
közpénz iránt. 
A fejemben meg nem for-
dult, hogy Gyopáros Alpár
is részese ennek a gyanús
ügynek. Akinek nem inge,
ne vegye magára! Ha már
Gyopáros Alpár magára
vette, akkor néhány dolgot

Tisztelt Rábaköziek!
jó lesz, ha tudomásul vesz.
Nem vagyok sem pol-
gármester, sem köztiszt-
viselő, sem közalkalmazott,
akit kénye-kedve szerint
fenyegethet. Én itt szület-
tem a Rábaközben, úgyhogy
engem ne oktasson ki a
szülőföldemről olyan, akit a
politika szele nemrég ho-
zott a nyakunkra. 
Engem ne oktasson ki hite-
lességből és erkölcsből az
elmúlt 27 év minden vizs-
gálat szerint legkorruptabb
kormánypártjának "rába-
közi Döbrögije". Én közle-
ményemben a napelem
gyárról beszéltem, ő
„válaszul” engem gyalázott.
Engem ilyen handa-
bandázással nem állíthat
meg.
A képviselő fékevesztett
dühödt reakciója csak azt
bizonyítja számomra, hogy
elevenükbe találtunk. Az
elmúlt napokban az ügy
már az országos sajtó
érdeklődését is felkeltette.
Tehát folytatjuk! A
képviselő közleményében
megfogalmazott mocskos
hazug rágalmai miatt pedig
jogi elégtételt fogok venni.

Kránitz László 
MSZP megyei elnök

Fizetett politikai hirdetés
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2017. március 31.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Ápr. 22. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Acustic 69, Ábrahám

Ápr. 29. szombat 15:00 óra
Csorna, Széchenyi Iskola
Mozdulj Rábaköz! sportnap

Ápr. 30. vasárnap 22:00 óra
Rábaszentandrás
Acustic 69

További 
programok az
infoRábaköz.hu

oldalon.

Kapuvári Katedra a Magyar
Költészet Napján

Ápr. 12. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia záró

Ápr. 15. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Copy con koncert

Ápr. 16. vasárnap 9:00 óra
Fertőszentmiklós, Meidl Airport
Szezonnyitó gyorsulási verseny

Ápr. 16. vasárnap 21:00 óra
Farád, partysátor - Story buli

Ápr. 22. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana, HolyChicks kon-
cert

Ápr. 7-ig
Csorna, Művelődési Központ
Kiállítás a Balaton Art
Alkotóközösség munkáiból

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

Aug. 31-ig
Csorna, Múzeum
Időszaki kiállítás a csornai csata
hőseinek tiszteletére

Ápr. 1. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Szabó Benedek és a Galaxisok,
Csaknekedkislány koncertek

Ápr. 1. szombat 22:00 óra
Rábapordány, Félhold Vendéglő
Bolondok napi party a
Gramyvel

Ápr. 7. péntek 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A gyer-
mekrajz üzenetei

Ápr. 8. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Mystery Gang koncert

Ápr. 8. szombat 22:00 óra
Farád, sportpálya
Acustic 69, Dj Szatmári feat.
Jucus

Ápr. 9. vasárnap 9:00 óra
Himod, lőtér
Kikelet lőverseny a Bázis Lövész
Egyesület szervezésében

Ápr. 11. kedd 14:00 óra
Kapuvár, Könyvtár
Versíró verseny a Költészet
Napján

Ápr. 11. kedd 17:00 óra
Kapuvár, Rábaközi Művelődési
Központ

Audrey Carlan: Calendar Girl 2.
Mia Saunders 12 hónapot kap, hogy apja szeren-
csejáték-tartozását visszafizesse, különben megö-
lik. A fiatal lány elvállalja, hogy négyhetenként más
és más gazdag  férfi  eszkortpartnere  legyen,  fe-
jenként 100 000 dollárért. A szex nem előírás, de
felárért engedhet a csábításnak. Tizenkét gazdag
és sármos ügyfél, akikkel még csak nem is muszáj
lefeküdnie... volt már rosszabb állása is. Egy kikötés
van csak: nem lehet szerelmes. És ha a sors más-
hogy akarja?  Áprilisban Mia egy hírhedt nőcsábász baseballjátékos al-
kalmi partnere lesz, hogy javítson a sztársportoló imidzsén. A május
forrónak ígérkezik egy gyönyörű szamoai táncos társaságában. Júniusban
pedig egy dörzsölt politikus veszi maga mellé, akinek szenátor fia sem a
be-csületéről híres.

OLVASNIVALÓ
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával

Beck Weathers: Túléltem az Everestet
1996 májusában egy elszánt amatőr elindul, hogy
megmássza a csúcsok csúcsát, a Mount Everestet.
Sokan döntenek így azon a tavaszon, professzionális
és műkedvelő hegymászók egyaránt, de ebből az
expedícióból  alig  páran  térnek  vissza.  Nyolcan
életükkel fizetnek a legnagyobb álomért. 
El kell telnie csaknem két évtizednek, hogy Beck
Weathers, ez a merész és makacs ember megírja
saját visszaemlékezéseit a tragikus kalandról. Néhol hátborzongató, de
egyúttal nagyon is emberi hangú olvasmány. 

Tanith Carey: Szülőszelídítés
A mai világ gyerekeink számára a legjobb és egyben
a  legrosszabb.  A  szülői  túlbuzgóság  tragikus
következménye,  hogy  a  gyerekekből  nem  okos,
bátor és elszánt zseniket nevelünk, hanem minden
idők legnagyobb szorongóit. Mozart a magzatnak,
Bébi Einstein-DVD az újszülöttnek, iPad olvasásap-
plikáció a totyogónak: attól a pillanattól kezdve,
hogy elvágják a köldökzsinórt, a mai szülők véget
nem érő küzdelmet folytatnak azért, hogy az ő gy-
erekük legyen mindenben a legjobb. Miközben a szülő magától értetődő
vágya, hogy gyermeke képességét kibontakoztassa, felismeri-e, hogy árt
neki? Carey arra buzdítja szülőtársait, hogy mindent tegyenek meg azért,
hogy megóvják gyermekeik jóllétét, hogy boldog, érzelmileg kiegyen-
súlyozott felnőttekké válhassanak...
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Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 06-
30/602-8858

Skoda Roomster 1.4 PDTdi 2009-es
évjáratú, friss műszakival,
vonóhoroggal, megkímélt állapotban,
vezetett szervizkönyvvel eladó. Ár:
1.480.000 Ft. Érd.: 06-20/772-0640

Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777

Renault Megán Limusin 1.5 DC
megkímélt állapotban első tulaj-
donostól 180.000 km-rel, sok extrá-
val 1.000.000 Ft-ért eladó.
06-70/3299-609

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell házhoz megyek. 06-20/910-
9361, 20/280-9747

Előnevelt csirke, kacsa, rendelhető.
Borsodi Istvánné Csorna, Lehel u.8.
tel: 06 70 379 06 44

12 hetes jércék, csibetáp kapható.
Babót 06-96/251-137, 06-70/337-
3514

Napos kakas, előnevelt, vörös, ken-
dermagos fehér húscsibe elője-
gyezhető. Babót 06-96/251-137,
06-70/337-3514

10 méhcsalád KB lépeken eladó.
96/778-016

Egyéves tojótyúkok eladók, nem ket-
recesek. Csorna, Szatmári u. 36.
96/263-807, 96/264-231

10 méhcsalád eladó. 06-30/594-
2241

20 db méhcsalád eladó. 96/257-165

Kék belga üszőborjú eladó. 06-
30/9468-799

Németjuhász kölyökkutyák oltva,
féregtelenítve jó házőrző szülőktől
eladók. 06-70/571-3230

7 méhcsalád eladó. 06-30/913-2428

Egyedülálló? Ismerkedne de nincs
hol-kivel? Hívjon bizalommal: 06-
20/411-4325

58 éves elvált 180 cm magas barna
fiatalember korban magasságban
hozzá illő társat keres. 06-20/516-
5246

Dugulás elhárítás bontás nélkül
minőségi munka garanciával. 06-
20/426-0222 Hétvégén is.

Szőnyegtisztítás garanciával, ipari 
vegytisztítás teljes portalanítás, atkát-
lanítás ingyenes szállítás 06-20/447-
2726

Kapálógép, gyepszellőztető, fa-
hasítók, tűzifa daraboló, láncfűrész,
ágaprító bérelhetők 3200 Ft-tól Fer-
tőszentmiklóson a temető mellett.
Tel.: 30/9659009

Szőnyeg és kárpittisztító, magasnyo-
mású mosó, gőztisztító, padlópolírozó
bérelhetők 2500 Ft-tól Fertőszent-
miklóson a temető mellett. Tel.:
30/965-9009

Falcsiszoló-zsiráf, parkettacsiszoló,
ipari porszívó bérelhetők 2200 Ft-tól
Fertőszentmiklóson a temető mellett.
Tel.: 30/965-9009

Építőipari gépek, lapvibrátorok, bon-
tókalapácsok, vésőgépek bérelhetők
3300 Ft-tól Fertőszentmiklóson a
temető mellett. Tel.:30/9659009

ÁllaT

JÁRműVitnyédi 3 szobás házat cserélnék ka-
puvári nagyobbra 20 M Ft-ig érték-
egyeztetéssel. Nem ing. Közvetítő.
96/240-012

Veszkényben családi ház eladó. Érd.:
30/215-0362, 20/480-6632

Csornán közművesített építési telek
eladó. 06-20/4643-741

Himodon építési telek 2115 nm víz,
villany, csatorna bekötve, új kapuval
első kerítéssel rendezett állapotban
eladó. 96/255-182, 06-30/336-0207
Iá: 1.750.000 Ft

Csorna központjában 4 lakásos
házban tulajdonostól eladó 3 szobás
+ konyha + nappalis 2. emeleti lakás.
Irányár: 16,9 millió Ft. Érdeklődni: 17
óra után és hétvégén egész nap:
96/260-812.

Kapuváron, Veszkényi u. 5. alatt, a
Fürdőhöz közel 60 nm-es belül
szigetelt, teljesen felújított földszinti
lakás eladó. Ár személyes mege-
gyezés alapján. 06-70/302-8229

Kapuváron eladó 70 nm-es első
emeleti téglalakás. 3 hálószoba,
amerikai konyhás nappali. 06-
30/8696-014

Eladó ingatlanokat keresünk magyar
és osztrák ügyfeleink részére. Gyors
értékesítés, biztonságos adatkezelés,
teljes körű ügyintézés. 06-70/454-
0950

Szárföldön, Erdély utca 5. szám alatt
telek eladó. 1540 nm, víz, szennyvíz
a telken belül. 06-30/618-0046

Kapuvár központjában földszintes, új
társasházi lakás 52-62 nm-es eladó.
Érd.: 06-20/982-3085

Csornán városközpontban eladó egy
60 m2-es földszinti erkélyes 2 szobás
komfortos lakás. Villanykályha és
cserépkályha fűtéssel. Nyílászárók
hőszigeteltre cserélve, valamint új
laminált padló. Gáz a konyháig
bevezetve. 4 m2-es erkéllyel, és pin-
cerekesszel. Irányár: 14,2 m Ft.
Kizárólag a Bizalom Közvetítőnél
Tel.:+36-20-377-0768

Kapuváron városközponthoz közel
összközműves telek eladó. 06-
30/608-5582

Kiadó Kapuváron igényesen felújított
(70nm) lakás hosszú távra egyedülál-
lónak, vagy kisgyermek nélküli pár-
nak. Akár garázzsal is. Dohányzás és
állattartás kizárt. 06-30/288-9533

Csornán kert 300-400 öl ingyen
használható, konyhai
veteményesnek. 06-30/317-9330,
96/262-195

Hölgy albérlőtársat keresek Csornára
családi házba. 06-70/233-4903

Albérlet kiadó 2 havi kaucióval. 06-
30/206-0469

Kapuváron albérlet kiadó leinformál-
ható személynek. Kaució szükséges.
06-30/5148-003

Csornán mini garzon családi házban
külön bejárattal kialakítva kiadó. Csak
1 főre, és minimum 1 évre, munka-
hellyel rendelkező személynek kiadó.
Berendezéssel 2 havi kaucióval 60
000 Ft/hó Tel.:+36-20-377-0768

Albérlet kiadó Kapuváron. 06-
20/210-0864

Kiadó

INGATLANBÖRZE
eladó és kiadó ingatlanok

SzolgÁlTaTÁS

TÁRSKERESŐ



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Cseréptetők palatetők tisztítása
javítása bádogos munkák, eresz-
csatorna szerelés, kémények kúp-
cserepek javítása beázások
elhárítását vállalom. 06-30/2714-170

Beázik a tető? Cseréptetők palatetők
lemeztetők javítása. Tetőfedés bádo-
gos munkák, lapostetők szigetelése,
épületek külső-belső felújítása.
www.tetobau.hu 06-30/871-9003

Mester Gépkölcsönző Fertőszentmik-
lós. Döngölőbéka, lapvibrátor, fúró-
vésőgépek, térkőroppantó bérelhető
3300 Ft-tól. Tel.: 06-30/552-1479

Nyugdíjas nő Csornán délelőttönként
gyermekfelügyeletet, takarítást,
vasalást vállal. 06-20/362-0430

Mester Gépkölcsönző Fertőszentmik-
lós. Kaercher szőnyeg-és kárpit-
tisztító, gőztisztító, magasnyomású
mosó bérelhető 2500 Ft-tól. Tel.: 06-
30/552-1479

Lakás, ház, udvar kipakolása,
takarítása. Felesleges holmik, hul-
ladék elszállításával. Hívjon bizalom-
mal, megegyezünk! Farkas Péter,
06-20/228-9364.

Fakivágás, bozótos területek rendbe
rakása, hulladék elszállítással. Farkas
Péter, 06-20/228-9364

Mester Gépkölcsönző Fertőszentmik-
lós. Aggregátor, parkettacsiszoló,
falcsiszoló zsiráf, állványok bérel-
hetők 2200 Ft-tól. Tel.: 06-30/552-
1479

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók tetőablakra is enged-
ménnyel: 96/245-064

Csempézést, járólapozást laminált
parkettázást, kőműves munkákat vál-
lalok. Fertőszentmiklós 25 km-es
körzetében. 06-30/540-2506

Kárpittisztítás! Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 06-
30/9869-672

Szobafestést, homlokzatszigetelést,
kisebb kőműves munkákat vállalok,
kérésre takarítással.0630/6634574

Kések, ollók, húsdaráló kések, tár-
csák élezése. 06-20/9380-291

Redőny-akciók 60-70%-os árakon.
Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Vidéken is.06-30/994-2258

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. ked-
vezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-
30/2350-927 Horváth Attila

Bádogos munkákat palatetők
cseréptetők mosását, palatetők bon-
tás nélküli felújítását cserepes
lemezzel, kúpcserepek javítását, tető-
javításokat, beázások megszün-
tetését javításokat vállalok.
06-30/2714-170 www.tetobau.hu

Épületek Energetikai Tanúsítása
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése 30/9564-771 
www.energiaexpert.hu

Mester Gépkölcsönző Fertőszentmik-
lós. Gyepszellőztető, földfúró, fa-
hasító, ágaprító bérelhető 3200 Ft-tól.
Tel.: 06-30/552-1479

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft szín-
választékkal, raktárkészletről elvi-
hető. 06-30/639-1574
www.szaszabutor.com

www.hasznaltablak.hu. Új, építkezés-
ből megmaradt és bontott nyílászárók
nagy választékban raktárkészletről
azonnal vihetők!

Akciós fa üveges bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulccsal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 53.900 Ft/db, valamint 138*208-
as (kétszárnyas kivitel) 79.900 Ft/db!
Munkaidőben 06-30/610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Akciós műanyag hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méret, felül üveg
betéttel, 5 pontos biztonsági zárral +
kilincsel kulcsokkal, fehér színben
jobbos és balos kivitelben eladók! Ár:
56.900 ft/db. Munkaidőben
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 ,
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Kukorica Agyagosszergényben eladó.
06-30/522-3791

Akciós acél biztonsági belső bejárati
ajtók 95x205-ös méretben 11 pontos
biztonsági zárral + kilincsel 
kulcsokkal, barna színben, balos
kivitelben eladók! Ár: 49.900 Ft/db.
Munkaidőben 06-30/610-3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13

20q kukorica eladó kis tételben is.
Szany 06-70/234-3584

Akciós-Garázskapu, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben,
vadonatújan 1 év garanciával
240*200-as, 240*210-es és
250*200-as méretben  76.900 Ft/db!
Munkaidőben 06-30/610-3850, 
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Termőföld ingyen elvihető. Kapuvár,
Ipartelepi u. 5. Érd.: 06-30/247-1087

Dunnákat párnákat vásárolok
kiemelkedő magas áron, régi bú-
torokat, faliórákat, festményeket,
porcelánokat, hangszereket stb. 06-
70/3922-725

Kismamák figyelem! Áprilisban szüle-
tendő kisbabákat keresünk újszülött
fotózásra portfolióbővítéshez. Ha 
szeretnél egy csodálatos fotósoroza-
tot a babádról teljesen ingyen, akkor
jelentkezz a 06-30/330-4025 
telefonszámon, vagy
horvath.timea.szabo@gmail.com e-
mail címen

Ipari Ezüst, Platina, Amalgám, Pal-
ládium Felvásárlása Helyszíni Kp
fizetéssel 06702921004

Elektromos moped, mozgáskorláto-
zottak részére, szép állapotban eladó!
30/4055666

WELTMEISTER típusú tangóhar-
monika eladó. Tel.: 06-70/570-7378.

Tűzifa akció: Éger: 15.000.- Ft / erdei
köbméter, Kőris:  20.000.- Ft / erdei
köbméter. Érdeklődni: 06/20/220
1125 

2017. április 8-án szombaton
garázsvásár lesz Kapuváron a
Csokonai u. 8. alatt.

Szőlődarálót, szőlőprést, magozót és
gyalupadot vásárolok. 06-20/977-
9690, 96/244-930

1 köbméter száraz tölgydeszka eladó.
06-70/940-0155

Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
szecskavágót, lovas ekét, boronát,
stokedlit, konyhakredencet,
szeneskályhát valamint hagyatékot,
mindenféle tájházi dolgokat vásárolok
saját részre. Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. 06-20/977-9690,
96/244-930

Maraton kocsi és lovas szekér jó ál-
lapotban eladó. 06-70/571-3230

Kapuváron kitűnő állapotba lévő Min-
imax elektromos kerékpár
igényesnek eladó. 06-30/631-5245

5-6q búza és kukorica eladó. 96/778-
948

PIACTÉR
adok-veszek
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Kapuvári munkahelyre keresek
építőmesteri munkákban jártas szak-és
segédmunkásokat. Érd.: 06-20/982-
3085

Fodrászt és pedikűröst felveszünk
hegykői munkahelyre. Németnyelv-tudás
szükséges. Érd.: +36-70/3223-887.

Kertészeti traktorost, kisteher vezetőt
keresünk. 06-30/957-2673

Motoros fűkaszálót keresünk szezon
munkára. 06-31/3153-811

C E jogosítvánnyal sofőrt keresek
nemzetközi de nem EU-s munkára. 06-
20/485-1194

Rábaszentandráson a Mennybetérő
Vendéglőbe pultos-felszolgáló kisegítőt
keresek. 06-30/190-3403

Mozgó árusításhoz fiúk-lányok jelen-
tkezését várjuk A ill. B jogosítvány szük-
séges. Csorna és környékéről.
06-20/2424-616

Betonmixerre keresünk gépkocsivezetőt
40 éves korig Csorna Kapuvár
környékéről. 06-30/235-5970

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-
70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Történelem-földrajz tantárgyakból kor-
repetálást, érettségire felkészítést vál-
lalok. 06-30/641-8124

Útépítésben (aszfaltozás, szegélyezés,
térkövezés) jártas munkatársat keresünk
Csorna környékéről. Szak-képesítés nem
szükséges. 06-30/2379-845

Szobafestő-mázoló szakmunkást és 
gipszkarton szerelőt felveszek. Jó kere-
seti lehetőség, biztos munka éven át.
Érd.: 06-70/434-1021

Fodrászt és kozmetikust felveszünk ka-
puvári bejáratott szépségszalonba. Tel.:
06-20/3365-075

Pedikűrös, műkörmös alkalmazottat
felveszünk. Profi munka, profi bér! 06 30
915-9327

A csornai Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet CNC gép-
kezelő és betanított munkás
munkakörökbe. Jelentkezni: 06 30 237
3289-es telefonszámon vagy az
info@nemethszerelveny.hu e-mail címen
lehet.

Szanyba keresünk délutánra, 4 órába
takarító hölgyet, kiemelkedő bérrel. +36-
70/375-7870

Kapuvári kőfaragó üzem felvételt hirdet
1 fő betanított munkás részére. Érd.: 06-
30/240-3809

Gyakorlattal rendelkező takarítónőt
felveszünk Jánossomorjára, 2 
műszakba, kiemelkedő bérrel. +36-
70/375-7870

Gyakorlattal rendelkező autóbuszvezetőt
keresünk Csorna és Kapuvár térségéből,
rész ill. fő munkaidőben. 06-30/9895-
896

Asztalos munkatársat keresünk kapuvári
munkahelyre. Feltétel: B kategóriás jo-
gosítvány és szerelésben való jártasság.
Érd.: 06-70/310-2462

Jogosítvánnyal rendelkező szobafestő-
mázoló szakmunkást keresek Kapuvár
környékéről kiemelt bérezéssel, azonnali
kezdéssel. 06-30/902-4024

Bősárkányi lakatosműhelybe lakatost,
hegesztőt, acélszerkezet szerelésben
jártas munkatársat keresünk. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet: +36-
70/372-83-85

Fémipari vállalkozás felvesz gépkezelő
és sorjázó munkásokat. Fizetés: nettó
150.000 Ft-tól. 06-20/590-9764

Fertődön a Valéria élelmiszerbolt
pénztárost keres. 06-20/479-6986

Iváni fűrészüzembe betanított faipari
gépkezelőket keresünk. 06-30/305-
3866, 99/388-014

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/650-6088

Babati Húsbolt Kapuvár, szakképzett
bolti eladót vesz fel! Telefon: +36-
30/2276-636., +36-70/491-0584

Ács munkában jártas munkavállalókat
keresünk. 40 órás munkahét túlóra ko-
csifutás. Érdeklődni 06309736279.

Virágkötészetben jártas kisegítőt kere-
sek! Érd.: 06202167631

Férfi munkaerőt keresünk német nyelv-
tudással, növényvédelmi ismeretekkel
Kapuvár környékéről. Végzettség nem
szükséges. Jelentkezni   az al-
laskereskedelem@freemail.hu címen
lehet. 

Sopronban, a Fáy 
Szakgimnáziumban ingyenes 
vállalkozási és államháztartási
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 

felnőttoktatásra lehet jelentkezni.
www.fay.sopron.hu, 99/510-092

Jövedelem-kiegészítés kockázatmente-
sen! Ha szeretnél befektetés és hűségny-
ilatkozat nélkül pénzt keresni, akkor
jelentkezz AVON tanácsadónak! 06-
30/566-4506 vagy ildi2980@gmail.com

Csornai munkahelyre keresünk közgaz-
dasági végzettségű, számítógépes is-
merettel rendelkező, német v angol
nyelvtudású munkatársat. Pályakezdők
jelentkezését is várjuk. A fényképes
önéletrajzokat Csorna Pf.85-re kérjük.

STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.
Cséri Hulladéklerakó telephelyére telepi
segédmunkást keres. Elvárások a
munkakör betöltőjével szemben: 8 ál-
talános iskolai végzettség, jó fizikai ál-
lapot, állóképesség, terhelhetőség,
megbízhatóság. Amennyiben a fenti
munkakör felkeltette érdeklődését, kér-
jük jelentkezzen az alábbi telefonszá-
mon: +36-30/4594-115.

Hőszigetelni tudó szobafestőt keresek
kiemelt bérezéssel. 06-30/9799-872

Petőházi benzinkútnál Fekete Párduc
büfébe pultos lány munkatársat
keresünk. Érd.: 06-30/640-8774, 06-
30/530-4462

Állandó sofőrt keresek Ausztriába 06-
30/511-9181

Fertőszentmiklósi édesipari gyártó,
cukrász vagy édesipari tapasztalattal
rendelkező kollégákat keres!
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Amit
kínálunk: Versenyképes fizetés, útikölt-
ség térítés Fényképes önéletrajzokat a
tuttisuti@gmail.com címre várjuk Érd.:
+36305731711 Vár a Tutti Csapata!

Szárföldre takarítónőt keresek heti 1-2
alkalomra. Érd. 06-30/235-01-99

BP Tankstelle in Neusiedl am See sucht
ab sofort eine Mitarbeiterin fürs
Café/Tankstelle mit Deutschkentnissen!
Bei Interesse bitte unter 0699/13360039
melden

oKTaTÁS
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