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

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

Febr. 10. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Elefánt koncert

Jan. 19. péntek 14:00 óra
Beled, ÁMK
Vidám versek versmondó versenye

Jan. 22. hétfő 18:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Magyar Rocklegendák vándorkiállítás megnyitó

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

Jan. 19. péntek 21:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Bál, élőzene
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 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: A miniszter félrelép
Jan. 20. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Biebers koncert

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. 3. szombat 21:30 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana koncert
Febr. 3. szombat 22:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya
Delta

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

Márc. 9. péntek 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Jeles napjaink rendhagyó énekóra a
Garabonciás Együttessel

További
programok az

inforábaköz.hu
oldalon
találhatók!
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Fontos döntések időszaka
Alaposan felpörög az "oktatásipar": az
általános iskolásoknak, a középiskolásoknak és az egyetemistáknak is sok
teendője van most.
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 jelentkezés is.
Február 19-ig dönthetnek a továbbtanulásról a nyolcadikos, a hatodikos és a negyedikes diákok és szüleik. Akik olyan
középiskolába készülnek, amelyik írásbeli

felvételit ír elő, annak már most szombaton
megkezdődik a próbatétel: január 20. a
központi írásbeli felvételi időpontja. A
pótló felvételi időpontja: január 25.
Február 8-ig a felvételit írt diákok
megkapják a felvételi eredményét, ennek
alapján lehet a végleges továbbtanulási
lapot leadni, legkésőbb február 19-ig.
A felsőfokú oktatásba is február 15-e a jelentkezési határidő. Eddig a napig kell véglegesíteni az e-felvételiben megadott
személyes adatokat, felvételi kérelmeket.
Aki lekési a határidőt, az szeptemberben
nem tudja elkezdeni felsőfokú tanulmányait. Nincs lehetőség a pótlásra.

A középiskolai felvételi fontosabb dátumai
Január 20.
Az általános felvételi eljárás kezdete. A nyolc,
hat-, öt- és 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 25.
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 8.
Eddig a napig az összes felvételiző megtudja,
hány pontot szerzett a központi írásbeli vizsgán. Az intézmények értesítik a diákokat, a
szülőket és az általános iskolákat az eredményekről.
Február 19.
A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje. Az
iskolai ellenőrzések érdekében az általános
iskolák ennél korábbi időpontban is kérhetik
a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges adatok benyújtását. A 8. évfolyamot most
végzőknek
a
felvételi
jelentkezési
szándékukra vonatkozó információkat az általános iskolájukban kell leadniuk, az általános iskola által meghatározott formában
és megjelölt időpontig.
Március 14.
Az intézmények legkésőbb eddig a napig
hozzák nyilvánosságra a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét.

Március 21-22.
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 27.
A középfokú iskolák eddig a határidőig küldik
el a felvételről vagy az elutasításról szóló
értesítést a diákoknak és az általános iskoláknak.
Május 7.
Rendkívüli felvételi eljárás kezdete. Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló
nem nyert felvételt egyetlen középfokú
iskolába sem, akkor használja ki a 2018. május
7. után kezdődő rendkívüli felvételi időszakot.
Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való
jelentkezéssel, egyeztetéssel történik.
Június 1.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott
jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
Június 21-23.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, az iskola
igazgatója által meghatározott időben.
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A felsőoktatásba készülők
”menetrendje”
A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezni
kizárólag elektronikusan lehet, a
Felvi.hu e-felvételi szolgáltatásán
keresztül.
Itt az adatokat egy webes felületen kell
rögzíteni. Az e-felvételit a Felvi.hu-n
történő regisztráció után lehet használni.
Fontos, hogy a jelentkezési határidő
után, a teljes eljárás alatt is rendszeresen
figyelje a megadott e-mail postafiókját,
ahová a hivatalos értesítéseket, felszólításokat, hiánypótlási kéréseket, tájékoztatásokat kapja!

Február 15.
Eddig a napig kell véglegesíteni az efelvételiben megadott személyes adatokat, felvételi kérelmeket. Február 15-e
után nem lehet jelentkezni, a rendszer új
jelentkezéseket már nem fogad be.
Február 20.
Az elektronikus jelentkezési lap hitelesítési határideje
az Ügyfélkapun
keresztül vagy a hitelesítő adatlap
aláírásával és postázásával.

Június 27-ig
Mindenki megkapja az általános
hiánypótlási tájékoztatást, valamint a felA 2018. évi általános felsőoktatási szólítást a hiánypótlásra.
felvételi eljárás jelentkezési időszakában
– azaz 2017. december 22. és 2018. Július 11.
február 15. között – az e-felvételi A hiánypótlás határideje: eddig a napig
kizárólag jelentkezésre, ezt követően kell feltölteni az e-felvételi rendszerébe a
2018. február 20-ig a jelentkezés hite- jelentkezés óta megszerzett dokumentumok (például az érettségi bilesítésére szolgál (e-jelentkezés).
zonyítvány, diploma, OKJ-s bizonyítvány,
nyelvvizsga)
másolatát. Július 12-ig egy
Az ügyintézési időszakban – 2018.
alkalommal
a megjelölt képzések soráprilis 19-től – pedig a jelentkezéssel
rendjén
is
lehet
változtatni.
kapcsolatos folyamatos online tájékoztatás, illetve az ügyintézési funkciók (pl.
adatmódosítás, dokumentum-feltöltés,
sorrendmódosítás, betekintés a személyes
adatokba,
jelentkezésekbe,
pontszámokba) érhetők el.

Július 25.
Ezen a napon hirdetik ki a ponthatárokat,
kiderül, kik kerültek be a megjelölt szakokra.

A jelentkezési határidőt követően jelent- Augusztus 5-ig
kezést már nem lehet benyújtani! Hite- Megérkezik a besorolási döntésről szóló
lesítés nélkül a jelentkezés érvénytelen! határozat. E-mailben érkezik értesítés
arról, hogy a határozat megjelent az eA felvételi eljárásban ezek a legfontosabb felvételi rendszerében.
dátumok:

Augusztus 8-ig
A felsőoktatási intézmények is elküldik a
felvételi határozatot.
Jogorvoslati kérelem benyújtásának
határideje: a közléstől számított
30 nap.
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eladó és kiadó ingatlanok
Üzlethelyiség eladó (volt Zanza étterem) Sopron legforgalmasabb
helyén. 280 nm ingyen parkoló
banknak. Szépségszalonnak szolgáltató tevékenységre kitűnően alkalmas. 06-30/205-8353
Csornán a belvároshoz közel 400
m2-es telek eladó. Érd.: 06-30/4827806
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 06-30/9469083
Szárföldön, Erdélyi u. 5. szám alatt
telek eladó. 1540 nm víz, szennyvíz
a telken belül. 06-30/618-0046
Csornán Vilmos parkban üzlethelyiség eladó. 06-20/213-8986

Kónyban összkomfortos családi ház
3 hektár akácos eladó gyérítési en- megosztható telekkel eladó. 14 mFt
gedéllyel február 1-től. 06-20/953- CsornaIngatlan Fodor Erika +365352
20/50-111-77
Csorna központjában üzlethelyiség Csornán belváros közeli építési telek
eladó! 56 m2-es felújított földszinti zárt udvarban eladó. 06-20/7729kirakattal rendelkező jelenleg is 257
működő szépségszalon 4 különböző
helyiségben folytatható tevékenységi Kapuváron 2 szobás 55 nm-es földlehetőséggel. Fűtése és a meleg szinti lakás nagyerkélyes 2 nagy
vízellátás is távhővel megoldott. közös tárolóhelyiség ingyenes
Irányár: 15,9 m Ft érdeklődni parkolási lehetőség csendes
zöldövezetben eladó. 06-30/26420/9245267
7640
Csornán a város központjában 68
m2-es igényesen felújított 2+1 félKiadó
szobás lakás eladó. Fűtése központi
fűtés, a lakás egyedi mérőkkel rendelkezik. A lakáshoz tartozik egy Szántóföldet bérelnék Csorna és
6m2-es tágas erkély is déli fekvés- környékén. 06-30/487-1780
Csornán, Eötvös utcában 23 nm
sel. I.Á.: 15,3 m Ft
üzlethelyiség
kiadó hosszú távra. 06Dörben építési telek eladó. 0630/570-4071
30/556-4758 96/273-195

Csornán Vadász utcában eladó Csornán belvárosban nyugodt
felújításra szoruló családi ház. Iá: 8,5 csendes helyen tetőteres, nagy
értékű családi ház kis udvarral eladó.
M Ft 06-70/329-8550
06-20/7729-257
Csornán a Soproni úti MOL kúttal
szemben 2 szoba összkomfortos, Bágyogszováton igényesen felújított
szigetelt, műanyag ablakos családi ház nagy telekkel eladó. 20,6 mFt
ház, aknás garázzsal, mel- CsornaIngatlan Fodor Erika +36léképületekkel, kert eladó. Érd: 20/50-111-77
Szilsárkány csendes utcájában jó szNémetországban, Passau közelében erkezetű 3 szobás ház eladó. 7.5 mFt
városi, lakóparki 1 szobás lakás CsornaIngatlan Fodor Erika +36csodás panorámával, 13,8 millió Ft- 20/50-111-77
ért teljes ügyintézéssel eladó. A lakás
jól kiadható. Munkalehetőségek,
egyetemek, síkörnyék. 06-30/2065920, +4917676867515
96/263-163 mindennap 14 óra után

Építési telek Farádon eladó 2,7 millió
forint 0670-2809975

Kiadó többszobás ház Bágyogszováton elsősorban cégeknek, Csorna
környékén dolgozóknak: +3630/862-0534.
Agyagosszergényben kertes családi
ház hosszú távra kiadó. Kaució szükséges: +36-70/301-8034.
Kis családi házat bérelnék a párommal Csornán hosszú távra. 0670/260-1447
Kapuvár környéki faluban lévő borozó
bérbeadó. 06-20/487-8880

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

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők,
szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. kedvezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 0630/2350-927 Horváth Attila

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

Szőnyegtisztítás garanciával, ipari
vegytisztítás teljes portalanítás,
atkátlanítás ingyenes szállítás 0620/447-2726

1993-as évjáratú Maruti 800 eladó.
2019 októberig műszakival. Iá:
170.000 Ft Csorna 06-70/3640-500

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

JÁRm ű
Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 0630/602-8858

Áll aT
Fajtatiszta németjuhász kiskutyák
eladók kettő szuka egy kan Érd. 0630/630-1366
6 db 25 kg-os malac eladó Pintér
József Csorna, Hársfa u. 2 0670/209-3293
Komondor kiskutyák, 3 hónaposak
eladók. Birkát, kecskét beszámítok.
Érd.: 06-30/286-1551
130-140 kg-os hízók eladók Babót
06-30/440-2835

TÁRSK ERESŐ
49 éves független férfi őszinte, megbízható hölgyet keres 46 éves korig
hosszú távra 06-20/272-5376

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

Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák:
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898
Kádfelújítás beépített állapotban,
garanciával. 06-70/389-6277
Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291
Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. 0670/675-0654.
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, bádogos munkák, beázás elhárítása.
06-20/293-1175
Bádogos munkákat cseréptetők
javítását, tetőszigetelést kémények
felújítását építőipari munkákat
ereszcsatorna szerelést, javítást,
beázások megszüntetését vállalom.
06-30/3799-313
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Épületek Energetikai Tanúsítása
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése Tel.: 30/9564-771
www.energiaexpert.hu
Szobafestés, mázolás, lakásfelújítás,
lakásdekoráció. Ön megálmodja, mi
valóra váltjuk. 06-30/961-7083
Mobil Fodrászat! Fodrász házhoz
megy Csorna és környékén. Tóth
Marianna 06-70/558-0693
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Gépjárművek végleges kivonásának
vE gyE S
teljes körű ügyintézése szállítással.
Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
Érd.: 06-20/5328-816
Középkorú megbízható precíz hölgy közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft színtakarítást vállal. 06-70/6239-640
választékkal, raktárkészletről elviRedőnyjárat indul a megye minden hető.
06-30/639-1574
településére, ingyenes helyszíni ára- www.szaszabutor.com
jánlattal! Hérics Redőny: 96/242655, 06-30/204-0-205, e-mail: Eladó CORT ACTION basszusgitár,
keveset használt, gyári állapotban.
hericsredony@gmail.com
Irányár: 40.000 Ft. Telefon: 20/2366634
Eladó, 2 db falra merőlegesen felszerelhető, kivilágítható reklámtábla,
70*125 cm, a másik 110 cm átmérőjű, gyári csomagolásban. 6 db
1*1 méteres mahagóni asztal,
újszerű állapotban. Ár megegyezés
szerint. Tel.. 20/236-6634
Alma folyamatosan kapható. Mihályi,
Kisfaludi u. 66. 96/253-379 0620/465-0935
Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
szecskavágót, lovas eke borona,
stokedlit,
konyhakredencet,
szeneskályhát, valamint hagyatékot,
mindenféle tájházi dolgokat vásárolok
saját részre. Hívjon bizalommal,
házhoz megyek..06-20/977-9690,
96/244-930
Bősárkányban melléképület anyaga
bontásért elvihető! Érd.: 06-70/3167126
Füstölt sertéshús termékek és friss
hús is folyamatosan kapható Beleden.
06-20/9523-439
www.hasznaltablak.hu Új építkezésből megmaradt és bontott nyílászárók
nagy választékban Raktárkészletről
azonnal vihetők!

4 db 15’-os gyári, Peugeot alufelni Konyhakész tűzifa eladó. 11.000
Ft/köbméter 1x1x1 m ömlesztett Ráeladó. Érd.: 06-20/3443-171
Új fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt batamási 06-30/416-5394
üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulccsal 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 57.900 Ft/ db,
valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 89.900 Ft/db Bősárkány, Ady
u. 13. munkaidőben 06-30/6103850 www.rbfnyilaszarokft.hu

4 kg dióbél és házi disznózsír eladó.
Csorna, Egerfa u. 1. 06-70/278-7457
Star Wars Legok eladók. Bontatlan
2008-as ritkaságok, gyűjtői készletek: 06-30/79-369-89
Figyelem! Vásárolok hagyatékot, bontószéket, gyalupadot, régi bútorokat,
tollat, szarvasagancsot, vadászhagyatékot, kis és nagy mennyiségben
vashulladékot,
színesfémet.
Érd:06/20/350-5765

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
Bababútor 5 részes, fenyő emeletes
: 57.900 Ft/db. Munkaidőben 06gyermekágy eladó. Érd.: 06-30/937530/610-3850 Bősárkány, Ady E. u.
639
13, www.rbfnyilaszarokft.hu
Textíma ipari varrógép tartozékokkal
Akciós -garázskapu, bukórendszerű,
és javításra szoruló singer endliző és
NOVUM márkájú, fehér színben,
újszerű 28-as kerékpár eladó. 06vadonatújan 1 év garanciával
70/3580-170
240*200-as,
240*210-es
és
Idared,
starking, jonagold, stb alma
250*200-as méretben 79.900 Ft/dbtól. Munkaidőben 06-30/610-3850, eladó Kisfaludon. 96/253-140 06Bősárkány, Ady E. u. 13. 30/667-0286
www.rbfnyilaszarokft.hu
Jó minőségű méterbe hasított száraz
Kazánokhoz áramkimaradás esetére nyárfa eladó. 06-30/522-3791
szünetmentesítő készülék gyári új tel- Vegyes tűzifa eladó Hövejen, szil,
jes szinuszos 180 W-s kapható kőris, juhar, cser, fűz, akác. Minimum
36.000 Ft + akku. Horváth Mátyás vásárlási mennyiség 7 m3. Ár:
06-30/6370-630
18.000 Ft/m3 Érd: 30/655-60-85.
Csertölgy tűzifa eladó Hövejen. Mini- Egy db húsz tagos és 1 db tíz tagos
mum vásárlási mennyiség: 7 m3. Ár: 600 mm-es aluradiátor eladó. 0625.000 Ft/m3 Érd: 30/7240-799.
30/263-7904
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Útépítésben (aszfaltozás, szegélyezés,
térkövezés) jártas munkatársat
keresünk Csorna környékéről. Szakképesítés nem szükséges. 0630/2379-845
Csornai könyvelőiroda gyakorlattal
rendelkező munkatársat keres Csorna
és környékéről. Kiemelt bérezés rugalmas munkaidő. Önéletrajzokat az
alábbi címre kérjük.: konyveloallasgymsm@gmail.com
C + E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőt keresünk
nyerges szerelvényre nemzetközi és
belföldi munkára. Minden hétvége
otthon. 06-30/227-4616

Pedikűröst és masszőrt felveszünk 06
Hanságligeti faüzembe asztalosokat és
30 915 9327
szakmunkásokat keresünk magas
bérezéssel. Érd: 0620/245-6334. Csornán Nemes Pékségbe, éjszakai
műszakba betanított munkást
Palett-ex Kft.
keresünk. Érd.: 06-30/9277-834
Kőfaragáshoz szak ill. segédmunkást
azonnali kezdéssel felveszünk 06- Csornán Nemes Pékségbe, 6 órás délutáni műszakba sütőipari vagy betaní20/230-8435
tott munkást felveszünk. Érd.:
Kiserdei Sertéstelep Kónyban új
06-30/9277-834
munkatársakat keres. Szakmai
tapasztalat nem feltétel. Foglalkoz- Csornán Nemes Pékség keres bolti
tatás teljes, rész és rugalmas eladót heti 2-3 alkalomra, helyettesítő
munkaidőt tudunk kínálni.. Előnyt je- munkakörbe. Érd.: 06-30/9277-834
lent sertésgondozásban, karbantartási Fertődi élelmiszerboltba pénztárost
munkákban, traktorozásban tapaszta- keresünk. Érd.: 06-20/479-6986
lat. Érd: H-P 8-12 óra között a telepen Jó fizikumú,talpraesett embert
vagy 06-30/3017-127
keresünk, műanyag nyílászárók

Autóbuszvezetőt keresünk Kapuvár, Kapuvári kőfaragó üzem munkatárCsorna, Beled térségéből. 06- sakat keres, éves betanított munkára,
30/9895-896
kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-30/240Csornai sörözőbe pultost keresünk 3809
azonnali munkakezdéssel. Érd: 19-20 PGS
Fliesen
Kft.
ausztriai
ó 06-70/884-2277
munkavégzésre gyakorlattal renCsornai vendéglátó helyre pultos höl- delkező burkolót, kőművest keres
gyet felveszünk, akár részmunkaidőbe azonnali kezdéssel. 06-20/555-9641
is. 06-30/9368-850
Műkörmöst keresünk. 06 30 915 9327
Villanyszerelőket és betanított munkásokat keresünk Csorna és környékéről.
06-30/598-3356
Kapuvári JAM étterem felszolgáló és
takarító munkatársat keres. Érd.: 0630/215-8577

Jogosítvánnyal rendelkező önállóan
dolgozni tudó festő alkalmazottat
keresünk Kapuvár környékéről 0620/4500-229
Műszaki üzletünkbe keresünk bolti
eladót. Jogosítvány, műszaki beállítottság számítógépes ismereteke
szükséges. 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.: 00-43-664-59996-95, 06-30-313-35-16
TAXILENKER gesucht, für Bezirk
Neusiedl/See, Aushilfe, Teilzeit, Alleinfahrer, 00436645111195 Pamhagen

Hövejre borozóba alkalmazottat
felveszünk. 06-20/487-8880

Megbízható önállóan dolgozni tudó
pultos hölgyet keresek AgyagosszCNC gépkezelőket keresünk sárvári ergény Badics betérőbe 06-20/946munkahelyre. Hosszú távú, bejelentett 1668
munkalehetőség kiemelten magas Avocado kávézó Tőzeggyár női pultos
bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy munkatársat keres 4 és 8 órás
igényes, díjmentes szállás biztosított. munkavégzésre.
Jó
kereseti
0 6 - 7 0 / 5 2 7 - 2 5 5 4 , lehetőség. 06-70/521-1667
femmunka.eu@gmail.com

Takarítónői állást keresek Csorna és
környékén 4 órában. 06-31/322-5993 Forgácsoló végzettségű CNC gépkezelőket és esztergályosokat
Szépségszalonba
fodrászt,
keresünk a csornai Németh Kft-be.
kozmetikust ( lehet kezdő is) , műkörGépészeti szakközépiskolai végzettség
möst
alkalmazotti
viszonyba
a
felvételnél
előnyt
jelent.
felveszünk, Érd.: 06 30 987 2496
Pályakezdőkre is számítunk. JelenBüfé kocsiba főzni tudó eladót tkezésüket a 06 30/ 237-3289 telekeresünk Jánossomorjára. Érd.: 06 30 fonon várjuk
915-9327
Magyarország egyik legjelentősebb
Fodrászt felveszünk magas fix fizetés- biztosító társasága, 381 fős ügyfélkör
sel. 06 30 915 9327
kezelésére keres jelenleg vagy korábSofőrt keresünk élőállat szállító ban a szakmában tevékenykedőket, ilnyerges szerelvényre 06-30/348-8230 letve értékesítési tapasztalattal bíró
Hegykőn termál fürdőben lévő szép- leendő munkatársakat. Részletekről
ségszalonba PEDIKŰRÖS kollégát érdeklődjön: 06 20 661 6674
felveszünk. Tel.: +36-30/285-6068.

beépítésére!Festő,ill. kőműves szakma
előny,de nem feltétel!Jó kereseti
lehetőség, B kat. jogosítvány szükséges, lehetőleg Kapuvár,Beled és
környékéről. Érd.: 06-70/553-3908

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

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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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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