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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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A csornai Bárdos Lajos kórus Egyesület
tisztelettel megköszöni az alábbi szervezeteknek és
személyeknek a 2018. évi kórusbál
megrendezéséhez nyújtott támogatást:
Agrokommerz Kft. Győr
Bambi Kisbolt Pásztori
Csorna Város Önkormányzata
Kristóf Autóház Csorna
Posta Biztosító Csorna
Dr. Simon Istvánné vállalkozó Farád
Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Árkád Virágüzlet Csorna
Boros Kávézó Csorna
Korona Cukrászda Csorna
Németh Zalán vállalkozó Csorna
Renato Bizsutéria Csorna
Simon Lászlóné Irén virágboltja Csorna
Zöldfa Vendéglő Csorna
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a térségből és a világból

Rendhagyó módon ünnepelték Kapuváron a Magyar kultúra napját
A rockzenei vándorkiállítás hétfőig
tekinthető meg a
Rábaközi Művelődési Központban.

nagyon gazdag a kincsestára: a népművészet
különböző ágai, a kiváló
színházak és színészek,
írók, költők, tudósok,
zeneszerzők és előadóművészek, szólisták és
zenekarok viszik a hírünA kézirat szerint Kölcsey ket a világban.
Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Him- A korábbi években erre a
nusz megírását. Erre az e- napra szervezett előadáseményre emlékezve 1989 soktól, író-olvasó találóta január 22-én ünne- kozóktól eltérően idén egy
peljük a Magyar kultúra rendhagyó programmal
napját.
várt minden érdeklődőt
Kapuváron a Rábaközi
A magyar kultúra igazi Művelődési Központ.
tartalmát az anyanyel- Hétfőn nyitották meg a
vünk, a magyarságtu- a művelődési központ elődatunk, értékeink, ember- csarnokában
azt
a
ségünk, valamint a zene, rockzenei vándorkiállítást,
az irodalom, a történelem, amely nemcsak a hazai
a múltunk és hagyomá- pop-rock világában egyenyaink adják.
dülálló, hanem a nemzetA magyar kultúrának közi zenei életben is

rendkívüli az a dokumentumanyag, melyet 1960tól
napjainkig
100
zenekarról
gyűjtöttek
össze. A rendelkezésükre
álló
fotók,
tablók,
hanganyagok alapján a
magyar rock-történelem
páratlan kiállítási anyagát
mutatják be.
Németh „Nyiba” Sándor –
verses-zenés
kiállításmegnyitóján más előadók
is közreműködtek:
Németh Oszkár (Fonográf), Csiga Sándor (Dinamit, P.Box).
Az évek múlásával az
egykori élő legendák ma
már nincsenek közöttünk,
de dalaik, zenéjük, a rajongók szeretete tovább
élteti őket. Igény van arra,
hogy az elhunyt rockle-

gendákról minél több alkalommal, méltó módon
lehessen megemlékezni.
Erre ad lehetőséget ez a
kiállítás, ami január 29-ig
tekinthető meg.
Forrás: infoRábaköz.hu
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programok a környéken
Jan. 29-ig
Kapuvár, Művelődési Központ
Magyar Rocklegendák vándorkiállítás
Febr. 28-ig
Csorna, Múzeum
Gyermekvilág anno... kiállítás

Febr. 10. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Elefánt koncert
Febr. 11. vasárnap 17:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Egy csók és más semmi zenés
vígjáték

Jan. 28. vasárnap 8:00 óra
Csorna, Csukás Zoltán Mezőgazd. Isk. Febr. 17. szombat 21:00 óra
LEO jótékonysági focikupa
Kapuvár, Malom Pub
VIBE & Kozmix
Jan. 29. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Febr. 24. szombat 19:00 óra
Hamu és gyémánt Cserháti Zsuzsa
Kapuvár, Művelődési Központ
dalok
Színház: Az asszony körbe jár
bohózat
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. 10. szombat 19:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Asszonyfarsang, hagyományos
batyus bál

könyVAjÁnLó
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
Márc. 10. szombat 21:30
Csorna, Kemping partysátor
Emlékek Éjszakája

További
programok az
inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.
George Lucas - Galaxisokon innen és túl Brian Jay Jones
1977. május 25-én, mindössze harminckét
amerikai filmszínházban bemutattak egy
független science-fiction filmet, amely szűkös
anyagi keretből, komoly nehézségek árán
született. Egy jóformán névtelen rendező álmodta
meg, vetette papírra és forgatta le, akit George
Lucasnak hívtak. A Csillagok háborúja pillanatok alatt világszerte
tömegeket vonzott, és megdöntött minden korábbi bevételi rekordot.
Az a 9 hónap - Útmutató hónapról hónapra
- leendő anyáknak és apáknak - Heidi
Murkoff, Sharon Mazel
A szülészet legfrissebb eredményeire építő kötetből a gyermekvárásra, a szülésre és a leendő
szülők életmódjára vonatkozó minden fontos információ megtudható. A neves szerzők tanácsokat adnak a fogamzási tervvel és az
orvosválasztással kapcsolatban, bemutatják a szülés lehetséges módozatait, hónapról hónapra ismertetik a várandóssággal együtt járó
testi és lelki változásokat, kitérnek a terhesség alatti szexuális életre,
felkészítenek a második gyermek érkezésére és az ikerterhességre –
de mindez csupán töredéke annak a rengeteg kérdésnek és problémának, melyekre a könyv megnyugtató válaszokat ad.
Papírsárkány meséi - Csillaghúr és barátai
3. rész - CD melléklettel - Sás Károly
„Gyermekkorom egyik felejthetetlen élménye a
papírsárkány készítés. Ha mindent jól csináltunk,
ügyeltünk az arányokra , a nádszálak
összekötésére, a kantárdőlésszögére, akkor
bízhatunk abban, hogy alkotásunkat nagy magasságokba tudjuk reptetni. A papírsárkány meséi
valójában azok a történések, melyeket barátaimmal átélünk."
Sás Károly
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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 Soproni úti MOL kúttal
szemben 2 szoba összkomfortos,
szigetelt, műanyag ablakos családi
ház, aknás garázzsal, melléképületekkel, kert eladó. Érd:
96/263-163 mindennap 14 óra után

Városközponti összközművesített
családi ház eladó Kapuváron. Ár
megegyezés szerint. 06-20/5843407
Barbacson 3 szobás, felújított családi
ház eladó. 10,3 m Ft CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77

Csornán a belvároshoz közel 400 Építési telek Farádon eladó 2,7 millió
Szilsárkány csendes utcájában 1468
m2-es telek eladó. Érd.: 06-30/482- forint 0670-2809975
m2-es építési telek eladó. 1 mFt
7806
Csornán 650 m2-es építési telek CsornaIngatlan Fodor Erika +36Szárföldön, Erdélyi u. 5. szám alatt eladó közmű nélkül, fúrt kúttal Iá.: 20/50-111-77
telek eladó. 1540 nm víz, szennyvíz 5,5 M Ft Érd.: 06-20/235-5331
Csornán, központhoz közel 2 szobás,
a telken belül. 06-30/618-0046
Dörben építési telek eladó. 06- gázfűtéses családi ház kis telekkel
Csornán Vilmos parkban üzlethely- 30/556-4758 96/273-195
eladó. 11,4 m Ft CsornaIngatlan
iség eladó. 06-20/213-8986
Eladó lakás Kapuvár! Kapuvár Fodor Erika +36-20/50-111-77
Csornán belvárosban nyugodt központjában 1978-ban épült tárKiadó
csendes helyen tetőteres, nagy sasházban eladó egy igényesen
értékű családi ház kis udvarral eladó. felújított 3. emeleti 56 nm-es nagy- Szántóföldet bérelnék Csorna és
erkélyes lakás. Egyedi mérőórákkal, környékén. 06-30/487-1780
06-20/7729-257
Csornán belváros közeli építési telek beépített-gépesített konyhabútorral. Csornán, Eötvös utcában 23 nm
zárt udvarban eladó. 06-20/7729- Ár: 14,5 M Ft (képek a jófogáson) üzlethelyiség kiadó hosszú távra. 06Érd: 17 óra után 06-20/335-7415
257
30/570-4071

JÁRm ű

Némakacsák eladók. 06-20/5126284

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

Eladó 180 kg-os hízósertés 96/282120, 06-30/448-7820

4 db 15’-os gyári, Peugeot alufelni
eladó. Érd.: 06-20/3443-171
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Opel Corsa Joy 1,4 95-ös évjárat
185.000 Ft, új beton kerítésoszlopok
1700 Ft 6 db. Újszerű Stihl MS 250
90.000 Ft 06-70/334-6422, 0670/4313-624

TÁRSKER ESŐ
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.

Roncsautó átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás
megoldható. Érd.: 99/532-038.

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

Dacia Sandero 2015-ös, 1.5 DCI,
újszerű állapotban, 50.000 km-rel,
full extrás eladó. I.ár: 2.549.000 Ft.
Érd.: 06-30/9470-370

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

Toyota Corolla automata váltós friss
műszakival eladó. 06-30/9947-504

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

Áll aT

Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672

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

Fajtatiszta németjuhász kiskutyák
eladók kettő szuka egy kan Érd. 0630/630-1366
Komondor kiskutyák, 3 hónaposak
eladók. Birkát, kecskét beszámítok.
Érd.: 06-30/286-1551

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
Ablakszigetelés garanciával fa, Sofa,
műanyag nyílászáróban. Díjmentes
felmérés, környékbeli szakembertől.
0630/279-0182
Épületek Energetikai Tanúsítása
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése Tel.: 30/9564-771
www.energiaexpert.hu
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Szobafestés, mázolás, lakásfelújítás, szúnyoghálók tetőablakra is engedlakásdekoráció. Ön megálmodja, mi ménnyel: 96/245-064
valóra váltjuk. 06-30/961-7083
Gyümölcsfák szakszerű metszését
Mobil Fodrászat! Fodrász házhoz vállalom. Németh Gábor kertész 06megy Csorna és környékén. Tóth 20/248-3199
Marianna 06-70/558-0693
Szobafestés-mázolás, díszlécek, állGépjárművek végleges kivonásának mennyezetek rakása. Fiatalos gyorteljes körű ügyintézése szállítással. sasággal, pontos határidővel és
igényes takarással, korrekt áron. 06Érd.: 06-20/5328-816
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók, 70/610-5788 Németh Tamás Sopronnémeti

www.hasznaltablak.hu Új építkezésből megmaradt és bontott nyílászárók
Étkezőgarnitúra eladó tömör fából, nagy választékban Raktárkészletről
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6 azonnal vihetők!
kárpitos szék 50.000 Ft szín- 4 db 15’-os gyári, Peugeot alufelni
választékkal, raktárkészletről elvi- eladó. Érd.: 06-20/3443-171
hető.
06-30/639-1574
Új fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt
www.szaszabutor.com
üveggel, záró gumitömítéssel, kiEladó CORT ACTION basszusgitár, linccsel, kulccsal 98x208-as méret
keveset használt, gyári állapotban. (egyszárnyas kivitel) 57.900 Ft/ db,
Irányár: 40.000 Ft. Telefon: 20/236- valamint 138x208-as (kétszárnyas
6634
kivitel) 89.900 Ft/db Bősárkány, Ady
Eladó, 2 db falra merőlegesen felsze- u. 13. munkaidőben 06-30/610relhető, kivilágítható reklámtábla, 3850 www.rbfnyilaszarokft.hu
70*125 cm, a másik 110 cm át- Akciós műanyag hőszigetelt bejárati
mérőjű, gyári csomagolásban. 6 db ajtók, 98*208-as méret, felül üveg
1*1 méteres mahagóni asztal, betéttel , 5 pontos biztonsági zárral +
újszerű állapotban. Ár megegyezés kilincsel kulcsokkal, fehér színben
szerint. Tel.. 20/236-6634
jobbos és balos kivitelben eladók. Ár

vE gyE S

Textíma ipari varrógép tartozékokkal
és javításra szoruló singer endliző és
újszerű 28-as kerékpár eladó. 0670/3580-170
Jó minőségű méterbe hasított száraz
nyárfa eladó. 06-30/522-3791
Egy db húsz tagos és 1 db tíz tagos
600 mm-es aluradiátor eladó. 0630/263-7904
Régi motorkerékpárokat vásárolok,
hiányos, romos állapotban is. 0630/9509-170.
Bútorok, heverők, konyhaszekrény,
lemezek, könyvek, egyéb tárgyak
költözés miatt eladók. 06-20/2067911
Takarmányborsó zöld színű eladó.
Kapuvár 06-20/9227-224

Alma folyamatosan kapható. Mihályi, : 57.900 Ft/db. Munkaidőben 06- 2,5 nm terméskő, 380 W-s terményKisfaludi u. 66. 96/253-379 06- 30/610-3850 Bősárkány, Ady E. u. daráló, kerékpárok, Dürkopp 380-as
ipari simatűző ami 220-al is működik
20/465-0935
13, www.rbfnyilaszarokft.hu
eladó. 06-20/950-6378
Bősárkányban melléképület anyaga Akciós -garázskapu, bukórendszerű,
bontásért elvihető! Érd.: 06-70/316- NOVUM márkájú, fehér színben, Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
7126
vadonatújan 1 év garanciával szecskavágót, lovas eke, borona,
konyhakredencet,
240*210-es
és stokedlit,
Füstölt sertéshús termékek és friss 240*200-as,
szeneskályhát valamint hagyatékot
250*200-as
méretben
79.900
Ft/dbhús is folyamatosan kapható Beleden.
tól. Munkaidőben 06-30/610-3850, mindenféle tájházi dolgokat vásárolok
06-20/9523-439
Bősárkány, Ady E. u. 13. saját részre. Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. 06-20/977-9690,
www.rbfnyilaszarokft.hu
96/244-930
Kazánokhoz áramkimaradás esetére
szünetmentesítő készülék gyári új teljes szinuszos 180 W-s kapható
36.000 Ft + akku. Horváth Mátyás
06-30/6370-630
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Forgácsoló végzettségű CNC gépkezelőket és esztergályosokat
keresünk a csornai Németh Kft-be.
Gépészeti
szakközépiskolai
végzettség a felvételnél előnyt jelent.
C + E kategóriás jogosítvánnyal ren- Pályakezdőkre is számítunk. Jelendelkező gépkocsivezetőt keresünk tkezésüket a 06 30/ 237-3289 telenyerges szerelvényre nemzetközi és fonon várjuk
belföldi munkára. Minden hétvége Pedikűröst és masszőrt felveszünk
otthon. 06-30/227-4616
06 30 915 9327

Beledi Fenyő Gyógyszertár teljes
munkaidős határozatlan idejű
munkaviszonyba keres gyógyszertári
szakasszisztens munkatársat. Nyitva
tartás: H-P 08-16. Amit biztosítunk:
versenyképes bérezés + cafetéria +
teljesítmény arányos ösztönző. Jelentkezés: 06-30/661-3424

Kapuvári JAM étterem felszolgáló és Hövejre borozóba alkalmazottat
takarító munkatársat keres. Érd.: 06- felveszünk. 06-20/487-8880
30/215-8577
Avocado kávézó Tőzeggyár női pultos
Büfé kocsiba főzni tudó eladót munkatársat keres 4 és 8 órás
Jó
kereseti
keresünk Jánossomorjára. Érd.: 06 munkavégzésre.
lehetőség.
06-70/521-1667
30 915-9327

tanított munkást felveszünk. Érd.:
06-30/9277-834

Fodrászt felveszünk magas fix Csornán lakó munkatársat keresünk,
akár nyugdíjast is esti munkára, nem
fizetéssel. 06 30 915 9327
főállásba. Jogosítvány szükséges.
Sofőrt keresünk élőállat szállító
06-20/9822-228
nyerges szerelvényre 06-30/348CNC gépkezelőket keresünk sárvári
8230
munkahelyre. Hosszú távú, bejelenJogosítvánnyal rendelkező önállóan
tett munkalehetőség kiemelten
dolgozni tudó festő alkalmazottat
magas bérezéssel. Utazási költkeresünk Kapuvár környékéről 06ségtérítés vagy igényes, díjmentes
20/4500-229
szállás biztosított. 06-70/527-2554,
Csornai munkahelyre könyvelésben femmunka.eu@gmail.com
jártas munkatársat keresek. A
A csornai Németh Kft. megváltozott
munkaidő megegyezés szerint
munkaképességű munkatársat keres
csorna.allas2018@freemail.hu
udvari és parkfenntartási munkákra.
TAXILENKER gesucht, für Bezirk Jelentkezni a 06 30/237-3289-es
Neusiedl/See, Aushilfe, Teilzeit, Alle- telefonszámon
illetve
a
infahrer, 00436645111195 Pamha- info@nemethszerelveny.hu e-mail
gen
címen lehet
Avon termékek értékesítéséhez Faiparban jártas munkatársat
munkatársakat keresek! Belépés díj- keresünk Beled és környékéről. 06talan! Érd.: 06-30/566-4506.
30/9455-144
Hanságligeti faüzembe asztalosokat Csornai Bisztróba szakácsot vagy
és szakmunkásokat keresünk magas sütni-főzni tudó munkatársat
bérezéssel. Érd: 0620/245-6334. keresünk kiemelt bérezéssel! Várjuk
Palett-ex Kft.
hívását: 06-20/354-4154
Kiserdei Sertéstelep Kónyban új
munkatársakat keres. Szakmai
tapasztalat nem feltétel. Foglalkoztatás teljes, rész és rugalmas
munkaidőt tudunk kínálni.. Előnyt jelent sertésgondozásban, karbantartási munkákban, traktorozásban
tapasztalat. Érd: H-P 8-12 óra között
a telepen vagy 06-30/3017-127

oKTaTÁS

Útépítésben (aszfaltozás, szegélyezés, térkövezés) jártas munkatársat keresünk Csorna környékéről.
Szak-képesítés nem szükséges. 0630/2379-845

Ausztriai munkalehetőség. Reklámanyag terjesztésére munkatársakat
Autóbuszvezetőt keresünk Kapuvár, Fertődi élelmiszerboltba pénztárost keresünk. 06-70/386-5240
Bágyogszováti Étterem és Pizzéria
Csorna, Beled térségéből. 06- keresünk. Érd.: 06-20/479-6986
30/9895-896
Jó fizikumú,talpraesett embert bővülő csapatába szakácsot és pulCsornai sörözőbe pultost keresünk keresünk, műanyag nyílászárók tost keresünk. 06-30/2652-857
azonnali munkakezdéssel. Érd: 19- beépítésére!Festő,ill. kőműves sza- Csornán Nemes Pékségbe, éjszakai
kma előny,de nem feltétel!Jó kereseti műszakba betanított munkást
20 ó 06-70/884-2277
lehetőség,
B kat. jogosítvány szük- keresünk. Érd.: 06-30/9277-834
Villanyszerelőket és betanított
munkásokat keresünk Csorna és séges, lehetőleg Kapuvár,Beled és Csornán Nemes Pékségbe, 6 órás
környékéről. Érd.: 06-70/553-3908 délutáni műszakba sütőipari vagy bekörnyékéről. 06-30/598-3356

Kapuvári kőfaragó üzem munkatársakat keres, éves betanított
munkára, kiemelt bérezéssel. Érd.:
06-30/240-3809
PGS Fliesen Kft. ausztriai
munkavégzésre gyakorlattal rendelkező burkolót, kőművest keres
azonnali kezdéssel. 06-20/555-9641
Műkörmöst keresünk. 06 30 915
9327

Csornán Nemes Pékség keres bolti
eladót heti 2-3 alkalomra,
helyettesítő munkakörbe. Érd.: 0630/9277-834

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/6374
7
5
0
.
www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Angol-német felsőfokú nyelvvizsgával korrepetálást, érettségire
felkészítést vállalok Kapuváron. 0630/293-9068

A Soproni SZC Fáy Szakgimnáziumában februárban induló OKJ-s
logisztikus ingyenes felnőttoktatásra
január 31-ig lehet jelentkezni.
www.fay.sopron.hu, 99/510-092
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