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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: HSO Trade Kft. 
Terjesztés:  Arrabona Post 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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2018. január 12.4 Hírek, információk
a térségből és a világból

Az  Önök véleményét is
megkérdeztük. 

Az elmúlt év őszén felújí-
tották Csornán a Mártírok
terét, az áruház előtti tér
nyugati oldalát. Térbeton
burkolatot kaptak a par-
kolók és a járda is. A
beruházás elkészült, a
növényágyak beültetésé-
vel a tavaszt várják. Ko-
rábban azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy a teret ide-
iglenesen, a munkák ide-
jére egyirányúsítják.
Ma azonban még mindig
egyirányú a tér, az Arany
János utca felől a “Behaj-
tani tilos” tábla ideiglenes
talapzatban áll, a főút felől
a “Egyirányú” utca táblát
azonban fix oszlopra sze-
relték fel. Többen is
kérdezték a városban,
hogy mi lesz a tér for-
galmával, így marad-e,
vagy visszakapják az autó-
sok mindkét irányt? 
Ez azért is érdekes, mert

Egyirányú marad-e
Csornán az áruház
előtti tér?

sokak tapasztalata, hogy
rendszeresen látni a térről
a főútra kikanyarodó, vagy
a lámpa előtt tilos irányból
várakozó autósokat.

Telefonon kérdeztük Dr.
Bónáné Dr. Németh
Katalin polgármestert,
hogy mire számíthatunk a
Mártírok tere közleke-
désében? 
A polgármester arról
tájékoztatta az info-
Rábaköz.hu portálunkat,
hogy a tér közlekedéséről
végleges döntés még
nincs. Mint sokak előtt is-
mert, az önkormányzat
pályázati támogatást nyert
termelői piac kialakítására
a Mártírok terén, ez a
beruházás hamarosan
megkezdődik. Ennek
keretében a tér keleti
oldalát is felújítják a
parkolókkal együtt. 
Az ottani munkák idejére
is indokolt lesz az  egy-
irányúsítás, ezért az ide-

iglenesen fennmarad.
Amikor a tér teljes fel-
újítása befejeződik, akkor
fog az önkormányzat 
végleges döntést hozni
arról, hogy egyirányú
marad, vagy újra mindkét
irányban járható lesz a
Mártírok tere.
Addig is mindenkit
kérünk, hogy a balesetek
elkerülése érdekében fi-
gyelmesen vezessenek.

Most Önök is kifejez-
hették véleményüket!
Egy egyszerű online
szavazást indítottunk az
infoRábaköz.hu portálon,
melyben arra voltunk

kíváncsiak, hogy  miként
vélekednek az egyirányú-
sításról a csornaiak, a
környékbeliek, a téren
lakók és az arra köz-
lekedők. Lapzártánkig
még nem zárult le a
szavazás, de mire lapunk
megjelenik az info-
Rábaköz.hu portálon már
olvasható a szavazás ered-
ménye. 

Forrás: infoRábaköz.hu
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2018. január 12.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Jan. 20. szombat 7:00 óra
Bősárkány, piactér
Hagyományőrző falusi disznóvágás

Jan. 20. szombat 18:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Kárpátia koncert

Jan. 20. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Biebers

Jan. 22. hétfő 10:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
A hattyúk tava mesejáték egy
részben 

A történet vége - Lydia Davis
Lydia Davis története egy szakításról szól: arról,
hogy  a  kapcsolatok  hogyan  visszhangoznak
tovább az emberben azok megszakadása után is.
A  fordítóból  lett harmincas egyetemi  tanárnő
évek múlva próbálja felidézni szenvedélyes vis-
zonyát egy nála tizenkét évvel fiatalabb férfival.
A majdnem hétköznapi kapcsolat megszakadása
nem hétköznapi fájdalmat okoz a nőnek: gondolatai mindig 
visszatalálnak a férfihoz, aki elhagyta. Nem képes belenyugodni a
szakításba, szellemként járja a sivatagi kisváros utcáit...

könyVAjÁnló
Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.

Ég veled - Iskolák versenye első kötet -
Leiner Laura
Újvári  Hanna  a  tinik  megszokott  életét  élte
egészen egy évvel ezelőttig, egy családi tragédia
azonban  mindent  megváltoztatott.  Most
apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és
rég  nem  a  korosztályának  átlagos  problémái
foglalkoztatják.

101 lépés - Gyakorlatok lépésről lépésre a
boldog és jól nevelt kutyáért - Kyra Sun-
dance
Könyvünkben  bemutatjuk  azokat  a  POZITÍV
NEVELÉSI MÓDSZEREKET, amelyek segítségével
örömteli kapcsolatot alakíthatsz ki a kutyáddal,
aki szívesen részt vesz ebben a folyamatban.
Tanítsd meg a kutyádnak az ALAPVETŐ PARANCSOKAT, mint az „ide
hozzám”, a „helyedre” vagy az „engedd el”. Ismerd meg a leggyakrab-
ban előforduló otthoni problémák kezelésének VALÓS TAKTIKÁIT,
például úgy sétáljatok pórázon, hogy a kutya ne húzzon, ismerje a
határait, amelyeket nem szabad átlépnie, vagy tartsa tiszteletben a
gyerekeket és a többi kisállatot. A humánus ellenkondicionálás és a
pozitív átirányítás módszereivel megtudhatod azt is, hogyan kell
helyesen bánni a kutya FÉLELMÉVEL és AGRESSZIÓJÁVAL.

Jan. 22. hétfő 18:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Magyar Rocklegendák vándorkiál-
lítás megnyitó

Jan. 28. vasárnap 8:00 óra
Csorna, Csukás Zoltán Mezőgazd.
Isk. - LEO jótékonysági focikupa

Jan. 29. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Hamu és gyémánt Cserháti  Zsuzsa
dalok 

Febr. 2. péntek 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Kiss Ádám, Benk
Dénes

Febr. 24. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: Az asszony körbe jár 
bohózat

Febr. 26. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Irma, te édes zenés 
komédia

További 
programok az

inforábaköz.hu 
oldalon 

találhatók!

Febr. 28-ig
Csorna, Múzeum
Gyermekvilág anno... kiállítás

Jan. 12. péntek 21:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Pótszilveszteri bál

Jan. 13. szombat 15:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Acustic 69

Jan. 18. csütörtök 17:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Szabó Erik: Bátrak, akik mernek
könyvbemutató
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Egészség, életmód
• Dr. Polgár Csaba 
szülész-nőgyógyász főorvos
• Flóra Termál Kft.
• Kapuvári Mentők Egyesülete
• Keramed Bt. - Dr. Karczag Margit fogorvos
• Pro Optika
• Rábabrill Optika
• Zita masszázs

Ingatlan, építés
• Agrogama Kft.
• Akropolis 2006 Bt.
• BV Fürdőszoba Szerelvény
• Centrál Ablak Bt., Szany
• Dobos-Ház Ingatlankezelő Kft.
• Edelkamin Bt. - cserépkályha, kandalló építés
• Energiaexpert Energetikai Mérnökiroda
• Horváth Üvegipari Vállalkozás
• Kalba-Fess Kft.
• Kaputrade Kft.
• KOKAS gépi földmunka
• Kő és Homok Kavicsfeldolgozó Kft.
• MET-NA Vasipari Gyártó és Forgalmazó Kft.
• Németh Lambéria
• Szobafestés-mázolás-tapétázás

Jármű
• Csafi Gumiszerviz
• Gulyás Autómentés és Szerviz
• Hoffer Olaj

• Kristóf Autóház Kft.
• Roller Gumiszerviz, Csorna
• Tímár Autóüvegezés, Karosszéria

Kultúra, oktatás
• Diamant-Genius Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

• Hanság Big Band
• Hatos és Társa Nyelviskola Kft.
• Horváth Tanoda Kft.
• Rábaközi Művelődési Központ és Könyvtár

Lakossági szolgáltatások
• BV Fürdőszoba Szerelvény
• Kalba-Fess Kft.
• Kutyaiskola Acsalagon
• M Fotó Stúdió
• Pingitzer Cipő és Kulcs Szerviz
• Rézmán János – hegesztés, élezés
• Szalai Villanyszerelés
• Vakkantó Állati Szaküzlet
• Vas-Edény Bolt, Beled
• Vitalquelle ásványvizek, ballonos vizek, 
vízadagolók

Mezőgazdaság, dísznövény
• Agro Profi Mezőgazdasági Szaktanácsadó 
és  Könyvelőiroda
• Horváth Faiskola
• Ulmus Díszfaiskola, Szil

Média, internet
• infoRábaköz – szórakoztató és információs 
portál

• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Szállás, utazás, turizmus
• Dévényi Vendégház
• Flóra Termál Kft.
• Kiss Trans Személyszállítás és Fuvarozás
• Tercia Fertőendréd Étterem és Panzió

Szépség
• Andóra Ajándéküzlet, Pápa
• Flóra Termál Kft.
• Szépítő Füvek BIO kozmetika 
– Élő Tamásné Ági

• Viktória Szépségszalon

Szórakozás
• Diamant-Genius Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

• Hanság Big Band

Üzleti szolgáltatások
• Agro Profi Mezőgazdasági Szaktanácsadó és
Könyvelőiroda
• Computertéka
• Dobos-Ház Ingatlankezelő Kft.
• Dr. Mészáros Sándor ügyvéd
• infoRábaköz – szórakoztató és információs
portál
• Juro Computer
• MedFour Kompresszortechnika
• Rábaköz Kontroll Kft.
• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Vásárlás, kereskedelem
• Andóra Ajándéküzlet, Szany
• Computertéka
• Fagyöngy-Ker
• Gazda-Kertészeti-Műszaki Bolt
• Hanság Zsuzsi Kft.
• Kaputrade Kft. 
Juro Computer•
• Kevill Műszaki Bolt
• MedFour Kompresszortechnika
• Munkaruházati bolt
• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Scala GM – Diego
• Vas-Edény Bolt, Beled
• Vitalquelle ásványvizek, ballonos vizek, 
vízadagolók
• Zita Textil

Vendéglátás
• A Grill, Szil
• Árkád Coffee Bar
• Barna Papa Kávézója és pékáru boltja
• Éva Konyhája
• Fürdő Vendéglő
• Garta Vendéglő
• Hársfa Vendéglő
• Házi Konyha
• Keszegér Vendéglő
• Korona Cukrászda
• Kugler Cukrászda
• Queen Vendéglő
• Rábaközi vert perec – Cser Ferenc
• Remete Vendéglő
• Roni Falatozó
• S-Öntés Étterem
• Sárkány Étterem
• Tercia Fertőendréd Étterem és Panzió
• Udvarház Étterem és Pizzéria
• Zöldfa Vendéglő

www.inforabakoz.hu/cegregiszter
Információ: 
Dan kitti   hirdetési tanácsadó
tel.: 06-30-428 8917   
e-mail: dan.kitti@inforeklam.hu
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Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 06-
30/602-8858

4 db 15’-os gyári, Peugeot alufelni
eladó. Érd.: 06-20/3443-171

99-es Ford Mondeo 1.8 TD 2018.
júniusig műszakival 200.000 Ft-ért
eladó 06-20/477-3455

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

Renault Megane 1,4 2002 évjáratú,
2019-ig érvényes műszakival
122.108 km-rel eladó. 06-30/525-
1993

Fajtatiszta németjuhász kiskutyák
eladók kettő szuka egy kan  Érd. 06-
30/630-1366

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Júniusi sávos vegyes ivarú csirke
továbbtartásra is kiváló eladó Kóny-
ban. 2.000 Ft/db 06-70/220-6590

Bárányok (kos) eladók Szil 06-
70/778-2628

1 éves bárányok eladók. Érd.: 06-
20/947-7018

1 éves tyúkok eladók. Kapuvár
Likácsi Lajos u. 7. 96/241-657 06-
20/579-4495

Kapuváron 150 kg-os hízott disznó
eladó. 06-30/355-7872

Puli törzskönyvezett fekete kan
kiskutya gazdát keres. Csorna 06-
20/329-2653

Fiatal kakasok, szabadtéri jércék,
szalmabála eladó ui. kiscica ingyen
elvihető 06-20/9537-328

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

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

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

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

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

Dekorációs falfestések, egyedi fali-
órák, pirográf névtáblák készítését
v á l l a l o m . R e f e r e n c i á k : 
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898

Kádfelújítás beépített állapotban,
garanciával. 06-70/389-6277

állat

JárműÜzlethelyiség eladó (volt Zanza ét-
terem) Sopron legforgalmasabb
helyén. 280 nm ingyen parkoló
banknak. Szépségszalonnak szolgál-
tató tevékenységre kitűnően alka-
lmas. 06-30/205-8353

Csornán a belvároshoz közel 400
m2-es telek eladó. Érd.: 06-30/482-
7806

Sopronban Várkerületi első emeleti
64 nm-es 2 szobás nagypolgári lakás
eladó. Galériázott kisszoba, parapet
fűtés, új konyha-és fürdőszobabútor,
zárt udvari gépkocsibeálló, azonnal
költözhető. Iá: 18,9 M Ft 06-30/946-
9083

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

Budapesten vennék eladó lakást
saját magamnak! Kp-val fizetnék!
06-20/312-4900

Csornán 50 nm-es, szigetelt,
műanyagablakos társasházi lakás
eladó. Érd.: 06-30/450-9709

800 n.öles építésre alkalmas telek
eladó Szárföldön. 06-30/480-8012

Kapuváron eladó (építésre alkalmas)
telket keresek max. 1000 nm-ig 06-
70/335-7977

Csornán Vilmos parkban üzlethely-
iség eladó. 06-20/213-8986

Csornán a város központjában 68
m2-es igényesen felújított 2+1 fél-
szobás lakás eladó. Fűtése központi
fűtés, a lakás egyedi mérőkkel ren-
delkezik.  A lakáshoz tartozik egy
6m2-es tágas erkély is déli fekvés-
sel. I.Á.: 15,3 mFt Tel.:06/209245
267

Csornán eladó egy 55 m2-es 1
szobás komfortos ház. Fűtése kály-
hákkal történik. Víz, villany, szennyvíz
az ingatlanban gáz az utcán. 518
m2-es telekkel. Tel.: 20/9245267

Szilsárkány csendes utcájában 1975-
ben épült ház eladó. 7,5 mFt Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36 20 /
50-111-77 

Csornán földszinti 1 szobás lakás
eladó.     7,5 mFt CsornaIngatlan
Fodor Erika +36 20 / 50-111-77

Rábapordányban 1992-ben épült
tetőteres családi ház eladó. 16,5 mFt
CsornaIngatlan Fodor Erika +36 20 /
50-111-77

Kapuváron családi ház bútorozottan
eladó, vagy kiadó. 06-30/9799-407

Csornán Vadász utcában eladó
felújításra szoruló családi ház. Iá: 8,5
M Ft 06-70/329-8550

Szántóföldet bérelnék Csorna és
környékén. 06-30/487-1780

Csornán, Eötvös utcában 23 nm
üzlethelyiség kiadó hosszú távra. 06-
30/570-4071

Kiadó többszobás ház Bágyogszová-
ton elsősorban cégeknek, Csorna
környékén dolgozóknak: +36-
30/862-0534.

Agyagosszergényben kertes családi
ház hosszú távra kiadó. Kaució szük-
séges: +36-70/301-8034.

Kis családi házat bérelnék a párom-
mal Csornán hosszú távra. 06-
70/260-1447

Kapuvár környéki faluban lévő borozó
bérbeadó. 06-20/487-8880

Kapuvár központjában lévő 38 nm-es
lakás február 1-től kiadó. 06-30/812-
8122 munkanapokon 16 óra után,
hétvégén egész nap hívható

Kiadó/eladó apartman a kapuvári
Flóra Gyógyfürdő területén. 06-
20/502-4309

Kapuvár-Öntésmajorban különálló
telken 30 nm-es ház kiadó. 06-
70/504-3644

Csornán, munkásszállás szám-
laképesen kiadó. 3 szobás régi típusú
lakás, gázkonvektor fűtéssel beren-
dezetten. Akár azonnal költözhető.
Maximum 6 fő számára. 3000
Ft/fő/nap vagy havi 50 000 Ft/fő ami
a rezsit is tartalmazza. Tel.:+36/20-
9245267

Kiadó

IngAtlAnbörzE
eladó és kiadó ingatlanok

SzolgáltatáS
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Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, mege-
gyezés szerint. 0670/675-0654.

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók tetőablakra is enged-
ménnyel: 96/245-06

Ablakszigetelés garanciával fa, Sofa,
műanyag nyílászáróban. Díjmentes
felmérés, környékbeli szakembertől.
0630/279-0182

Lapostetők szigetelése felújítása
javítása kémények javítása, hóvágó
szerelése stablon deszkák
lemezelése tetőjavítás-tetőfedés, bá-
dogos munkák, beázás elhárítása.
06-20/293-1175

Kőműves munkákat járólapozást,
festést-mázolást gipszkartonozást
belső-külső átalakítást, tetőjavítást
felújításokat vállalunk. 06-30/8719-
003

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

Eladó CORT ACTION basszusgitár,
keveset használt,  gyári állapotban.
Irányár: 40.000 Ft. Telefon: 20/236-
6634

Eladó, 2 db falra merőlegesen felsze-
relhető, kivilágítható reklámtábla,
70*125 cm, a másik  110 cm át-
mérőjű, gyári csomagolásban. 6 db
1*1 méteres mahagóni asztal, 
újszerű állapotban. Ár megegyezés
szerint. Tel.. 20/236-6634

165x70x13 méretű téli gumi felnivel
Skodára való eladó. 96/778-418 15
óra után

250 db-os bélyeggyűjtemeny album-
mal együtt eladó. 96/241-277 Kapu-
vár

Alma folyamatosan kapható. Mihályi,
Kisfaludi u. 66. 96/253-379 06-
20/465-0935

Irhabunda 3/4-es 50/52-es, női 3/4-
es 42/44-es fehér rókabunda 3/4-es
46-os ünnepen alig használt eladó.
06-30/9040-040

Kazánokhoz áramkimaradás esetére
szünetmentesítő készülék gyári új
telje szinuszos 180 W-s kapható
36.000 Ft + akku. Horváth Mátyás
06-30/6370-630

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

Bősárkányban melléképület anyaga
bontásért elvihető! Érd.: 06-70/316-
7126

Költözés miatt eladó kézi permetező
vill. Fűnyíró, fűkasza, könyvek,
lemezek porcelánok, dísztárgyak, po-
harak és egyéb apróságok. 06-
20/206-7911

Füstölt sertéshús termékek és friss
hús is folyamatosan kapható Bele-
den. 06-20/9523-439

Figyelem! Vásárolok hagyatékot,
bontószéket, gyalupadot, régi bú-
torokat, tollat, szarvasagancsot,
vadászhagyatékot, kis és nagy men-
nyiségben vashulladékot, színes-
fémet. Érd: 06/20/350-5765

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

4 db 15’-os gyári, Peugeot alufelni
eladó. Érd.: 06-20/3443-171

Új fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt
üveggel, záró gumitömítéssel, ki-
linccsel, kulccsal 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 57.900 Ft/ db,
valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 89.900 Ft/db Bősárkány, Ady
u. 13. munkaidőben  06-30/610-
3850 www.rbfnyilaszarokft.hu

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
: 57.900 Ft/db. Munkaidőben 06-
30/610-3850 Bősárkány, Ady E. u.
13, www.rbfnyilaszarokft.hu

Akciós -garázskapu, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben,
vadonatújan 1 év garanciával
240*200-as, 240*210-es és
250*200-as méretben 79.900 Ft/db-
tól. Munkaidőben 06-30/610-3850,
Bősárkány, Ady E. u. 13. 
www.rbfnyilaszarokft.hu

Bádogos munkákat cseréptetők
javítását, tetőszigetelést kémények
felújítását építőipari munkákat
ereszcsatorna szerelést, javítást,
beázások megszüntetését vállalom.
06-30/3799-313

Gyümölcsfa metszést, favágást, bon-
tást vállalok szállítással. 06-30/910-
1935

Középkorú megbízható precíz hölgy
takarítást vállal. 06-70/6239-640

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

Szépségszalonba fodrászt,
kozmetikust ( lehet kezdő is), műkör-
möst alkalmazotti viszonyba
felveszünk. Tel.: 06 30 987 2496

Forgácsoló végzettségű CNC gép-
kezelőket keresünk a csornai Németh
Kft-be. Gépészeti szakközépiskolai
végzettség a felvételnél előnyt jelent.
Pályakezdőkre is számítunk. Jelent-
kezésüket a 06 30 23 73 289-es tele-
fonon várjuk.

Csornai könyvelőiroda gyakorlattal ren-
delkező munkatársat keres Csorna és
környékéről. Kiemelt bérezés rugalmas
munkaidő. Önéletrajzokat az alábbi
címre kérjük.:
konyveloallasgymsm@gmail.com

C + E kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező gépkocsivezetőt keresünk 
nyerges szerelvényre nemzetközi és
belföldi munkára. Minden hétvége 
otthon. 06-30/227-4616

Autóbuszvezetőt keresünk Kapuvár,
Csorna, Beled térségéből. 06-
30/9895-896

Csornai sörözőbe pultost keresünk
azonnali munkakezdéssel. Érd: 19-20
ó 06-20/884-2277

Édességforgalmazó cég, területi
képviselő kollégát keres, kiemelt
bérezéssel. Gépjárművet, mobiltele-
font, tabletet biztosítunk. Fényképes
önéletrajzokat az 
edessegforgalmazas@gmail.com
címre várjuk.

Győri Árkádba keressünk azonnali
munkakezdéssel csomagoló és raktári
szolgáltatásra munkavallalókat rész-
munkaidőbe. Munkarend: hétfő és
csütörtök Telefon: 06203576870

Takarítói állást keresek Csorna és
Környéke 45 éves nő. 06-20/2214658

Csornai vendéglátó helyre pultos höl-
gyet felveszünk, akár részmunkaidőbe
is. 06-30/9368-850

Villanyszerelőket és betanított munká-
sokat keresünk Csorna és környékéről.
06-30/598-3356

Zöldségtermesztési munkához fóliába
keresek márciustól-októberig férfi és
női munkaerőt. Jogosítvány és saját
gépkocsi nem szükséges, de jobb ha
van, hogy tudjon csoportban dolgozni.
Jelentkezni fényképes okmány
fénymásolatával 2018.01.21-én 9-11
óráig Firma Hautzinger-nél. Cím: St
Audrä (7161) Tadtenerstrabe 25. Be-
járat a ház háta mögötti utcából.

Sofőrt keresünk élőállat szállító 
nyerges szerelvényre 06-30/348-8230

Csornai Nemes Pékség felvételt hirdet
pék vagy betanított sütőipari munkakör
betöltésére. 06-30/927-7834

Csornai Nemes Pékség felvesz bolt
eladót 4 órás munkakörbe. 06-
30/9277-834

Hegykőn termál fürdőben lévő szép-
ségszalonba PEDIKŰRÖS kollégát
felveszünk. Tel.: +36-30/285-6068.

Jogosítvánnyal rendelkező önállóan
dolgozni tudó festő alkalmazottat
keresünk Kapuvár környékéről 06-
20/4500-229

Műszaki üzletünkbe keresünk bolti
eladót. Jogosítvány, műszaki beállí-
tottság számítógépes ismereteke szük-
séges. Fényképes önéletrajzokat csak
e-mailben tonyszerszam@gmail.com
címre várjuk

Csornai munkahelyre könyvelésben
jártas munkatársat keresek. A
munkaidő megegyezés szerint
csorna.allas2018@freemail.hu

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16 

TAXILENKER gesucht, für Bezirk
Neusiedl/See, Aushilfe, Teilzeit, Allein-
fahrer, 00436645111195 Pamhagen

Hanságligeti faüzembe asztalosokat és
szakmunkásokat keresünk magas
bérezéssel. Érd: 0620/245-6334.
Palett-ex Kft.

Kőfaragáshoz szak ill. segédmunkást
azonnali kezdéssel felveszünk 06-
20/230-8435

Kiserdei Sertéstelep Kónyban új
munkatársakat keres. Szakmai tapasz-
talat nem feltétel. Foglalkoztatás teljes,
rész és rugalmas munkaidőt tudunk
kínálni.. Előnyt jelent sertésgondozás-
ban, karbantartási munkákban, trak-
torozásban tapasztalat. Érd: H-P 8-12
óra között a telepen vagy 06-30/3017-
127

CNC gépkezelőket keresünk sárvári
munkahelyre. Hosszútávú, bejelentett
munkalehetőség kiemelten magas
bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy
igényes, díjmentes szállás biztosított.
0 6 - 7 0 / 5 2 7 - 2 5 5 4 ,
femmunka.eu@gmail.com

Belföldi és nemzetközi árufuvarozás-
ban tevékenykedő családi vállalkozás
mosonszolnoki telephelyére gyakorlat-
tal rendelkező teherautó szerelőt
keres. Feladat: saját gépkocsipark
javítása és karbantartása, műszeres di-
agnosztika, hibafeltárás. Önállóan dol-
gozni tudó, munkájukra igényes
munkatársak jelentkezését várjuk a
tukovits.attila@gondar.hu emailcímre.
Érdeklődni a 96/576-563-as telefon-
számon lehet.

Megbízható önállóan dolgozni tudó pul-
tos hölgyet keresek Agyagosszergény
Badics betérőbe 06-20/9461-668

Kapuvári kőfaragó üzem munkatár-
sakat keres, éves betanított munkára,
kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-30/240-
3809

Kapuvári JAM étterem felszolgáló
munkatársat keres. Érd.: 06-30/215-
8577

Büfé kocsiba főzni tudó eladót
keresünk Jánossomorjára. Érd.: 06 30
915-9327

Fodrászt felveszünk magas fix fizetés-
sel. 06 30 915 9327

Pedikűröst és masszőrt felveszünk 06
30 915 9327

Műkörmöst keresünk. 06 30 915 9327

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező,
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/637-4750. 
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(E-000909/2014/A001-A011)

oKtatáS

A Soproni SZC Fáy 

Szakgimnáziumában OKJ-s 

logisztikus és kereskedő ingyenes 

felnőttoktatásokra lehet jelentkezni.

www.fay.sopron.hu, 99/510-092
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