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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap

Kiadó:  INFÓREKLÁM 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: ADC Hungary 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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Ápr. 18. szerda 17:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Kapuvári Katedra: Ami a
történelemórákról kimaradt

Ápr. 20. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Én és a kisöcsém – zenés bohózat
két részben

Ápr. 28. szombat 16:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
X-faktor meghallgatás

Ápr. 28. szombat 16:00 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
IV. Rock Majális

További programok

inforábaköz.hu
oldalon 

találhatók!

E-on műszaki hiba 
bejelentés  0-24 óráig
tel.: 06-80-533-533 

EnksZ É-D regionális
Földgázelosztó
Gázszivárgás vagy üzem-
zavar észlelése esetén
hívja a földgázelosztói
tevékenységét végző Égáz-
Dégáz Földgázel-osztó Zrt.
éjjel-nappal díjmentesen
hívható telefonszámát:
tel.: 06-80-440-141, 
tel.: 06-80-820-141

Pannon-Víz Zrt.
A gyors beavatkozást
igénylő hibákról (pld. víz-
csőtörés, csatornadugu-
lás) értesítsék
diszpécserszolgálatunkat.
tel.: 96/311-753

Közterületi hibabejelen-
téseket a 06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon fo-
gadunk.

kÖZÉrDEkŰ

Márc. 24. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
AB/CD koncert

Márc. 24. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Acustic 69

Márc. 25. vasárnap 16:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Mazsola és Tádé bábszínház

Márc. 25. vasárnap 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély, 
Marionettszínház
Tavaszi Fesztivál Barokk-kérdés kon-
cert

Márc. 26. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Édes bosszú vígjáték

Márc. 28. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Senior
örömtánc – avagy tánccal az
Alzheimer-kór ellen

Márc. 31. szombat 22:00 óra
Csorna, Termál parkoló
Húsvéti Delta buli

Ápr. 7. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop- NB koncert

Ápr. 11. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia Záró

Ápr. 14. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Péterfy Bori & Love Band koncert

Márc. 17. szombat 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Dumaszínház: Mogács Dániel önálló
estje

Márc. 17. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Aranyosi Péter önálló
estje

Márc. 17. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Max & Kata koncert

Márc. 17. szombat 22:00 óra
Csorna, Termál parkoló
Acustic 69 – Szingli party

Márc. 17. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Gramy buli

Márc. 19. hétfő 14:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Szép Palkó táncelőadás élő zenével

Márc. 20. kedd 14:30 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház gyermekeknek: Húsvéti
készülődés a százholdas pagonyban

Márc. 21. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A csornai csata
és emlékei

Márc. 24. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: A makrancos hölgy

Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken



Tavaly minden 4. eladott gumiabroncs itthon készült, a magyarok előszeretettel
választottak hazait, melyből most már két márka is elérhető – derült ki az Auto-
max elemzéséből. Az általános gazdasági helyzetre rendkívül érzékeny piac jelen-
tősen bővült 2017-ben, a legnagyobb növekedés a négy évszakos abroncsok
eladásában érvényesült.

Nagyot ment a gumiabroncs-piac a tavalyi évben, a személyautóra és kisteherre vásárolt
új gumik darabszámának növekedése 2016-hoz képest közel 5 százalék volt az Automax
friss adatai szerint. Az értékesítés volumene mellett a hazai autósok vásárlási szokásai
is változóban vannak, egyre inkább az online csatornák kerülnek előtérbe, itt a növekedés
8,5 százalék volt. „2017-ben közel 145 ezer abroncsot adtunk el, minden szegmensben
látható a bővülés, de a legjobban a négy évszakos gumik piaca nőtt, ami az évente maxi-
mum 10 ezer kilométert megtevő autósok számára optimális választás” - mondta Nagy
Tibor, az Automax ügyvezetője. 

Magyar gumit keresnek a hazai autósok
Márkák tekintetében egyértelmű a hazai gyártású abroncsok dominanciája. „A Hankook
már több mint tíz éve gyárt autógumit Magyarországon. 2017 elején pedig elindult az
Apollo magyarországi gyára is, ahol Vredestein és Apollo márkájú abroncsok készülnek.
Ezek lényegében magyar gumiként élnek a köztudatban, a hozzánk beérkező megke-
resések során sokszor így is hivatkoznak rájuk. Ennek tudható be, hogy ezek a márkák
egyre népszerűbbek a fogyasztók körében, az itthon eladott abroncsok közt közel min-
den 4. hazai gyártású, és évről évre növekszik az arányuk” – mondta Nagy Tibor.

Egy szett gumiért egy használt autó ára
4 új abroncs vásárlása esetén az átlagos kosárérték 75 946 forint volt 2017-ben. A legol-
csóbban egy Daewoo Matizra kerültek téli abroncsok, darabonként mindössze 7000
forintért. „A másik végletet és egyúttal rekordot egy 813 ezer forintos beszerzés jelen-
tette, mely egy BMW X6 tulajdonosának biztonságos téli közlekedését alapozta meg.
Az összeg nagyjából egy átlagos használt autó piaci
értékének felel meg” – mondta az Automax
ügyvezetője.

2017-ben a megelőző évekhez képest korábban váltot-
tunk nyári abroncsra, ami az olykor 25 fokos kora nyári
időjárásnak volt köszönhető: a legnagyobb tumultus
március 20-án volt a gumiszervizekben. A télire váltás-
nál az október végén beköszöntő első hidegebb napok
késztették az autósokat rohamra, mely október 30-ra
esett. Az alsó középkategóriás autók dominanciájára
utal, hogy nyári és téli gumik esetében is a legnépsze-
rűbb méret a 205/55 R16-os volt. Az újautó-értékesítés
fellendülése ugyanakkor a vásárlási szokásokra is hatás-
sal volt: 50 százalékkal többen szerezték be a téli gumit
felnire szerelve.

automax.hu

Szárnyalt az autógumi-piac tavaly 
Minden 4. eladott abroncs Magyarországon készült

ToP 15 márka 2017-ben
(értékesített darabszám alapján):

1. Hankook
2. Barum
3. Dunlop
4. Continental
5. Goodyear
6. Kléber
7. Toyo
8. Pirelli
9. Falken
10. Michelin
11. Firestone
12. Kormoran
13. Laufenn
14. Vredestein
15. Apollo
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Az M1-es autópálya mindkét irányán, több szakaszon is nagy-
felületű burkolatjavítási munkálatok kezdődtek 2018. március
12-től, így az autósok a következő időszakban korlátozásokra,
ezzel együtt torlódásra számíthatnak a gyorsforgalmi úton.

Március 12-től az M1-es autópálya bicskei szakaszán, Hegyeshalom
irányába, a 46-os és a 60-as kilométer szelvények között indul el
először a nagyfelületű burkolatjavítás. 
Ezt követően, ezzel párhuzamosan az M1-es autópálya Budapest felé
vezető oldalán március 19-től március 22-ig a 68-69-es kilométer-
szelvények között kezdődnek fix terelés mellett munkálatok,  így
előreláthatólag 3 napig az autósok ezen a szakaszon csak egy forgalmi
sávon tudnak majd közlekedni. A gépkocsivezetők torlódás esetén az
M1-es autópálya komáromi csomópontjánál kihajtva és az 1-es
számú főutat használva tudják kikerülni az érintett szakaszt, majd a
tatai vagy tatabányai csomópontnál tudnak visszatérni a pályára.

Március 23-tól a 68-as kilométer szelvénytől a 105-ös kilométer
szelvényig hétköznaponként 7 és 19 óra között végzik a szakemberek
a nagyfelületű burkolatjavításokat. A munkálatokat ekkor már moz-

Megkezdődött a burkolatfelújítás:
Bármikor lehet torlódás az M1-es autópályán

góterelések mellett végzik, időjárástól függően mintegy két héten
keresztül.
A Hegyeshalom felé vezető oldalon 2,5 kilométeres szakaszon Bia-
torbágy térségében, illetve 11,75 kilométeres szakaszon a
Herceghalom–Bicske vonalon lesznek sávfelújítási munkák. Ezen
beruházás előreláthatóan 4-5 hónapot vesz majd igénybe, ennek
pontos ütemezéséről a társaság később ad tájékoztatást. Addig is a
fent felsorolt nagyfelületű burkolatjavítási munkák mellett melegasz-
falt felhasználásával lokális javítási munkákat is folyamatosan
végeznek a cég szakemberei. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton
dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a
munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat min-
denképpen tartsák be! A korlátozások és a javítási munkák ide-
jére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.

Az autósoknak a munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi
helyzetről érdemes még utazás előtt tájékozódni a társaság Útinform
szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu web-
oldalon.

utinform.hu
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Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 06-
30/602-8858

Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816

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

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

Megkímélt állapotú Renault Twingo
eladó 06-30/540-2081

1 éves szép tollas tojótyúkok eladók
Fertőszentmiklóson. 99/380-447,
06-20/3236-235

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

Gyöngytyúkok eladók Vitnyéden
96/244-726, 06-70/577-0379

Libák továbbtartásra eladók,
ugyanitt libatojás is kapható. 06-
20/9537-328

120 kg-os hízósertések eladók. Ka-
puvár 06-30/391-5309

Egy éves tojótyúkok eladók. Nem 
ketrecesek. Csorna, Szatmári u. 36.
96/263-807, 96/264-231

3 db anyajuh és 2 db bárány eladó
Fertőendréden 06-30/812-8607

Németjuhász kölyökkutyák oltva,
féregtelenítve jó házőrző szülőktől
eladók. 06-30/998-5016

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

Redőnyök, reluxák, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. ked-
vezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes ára-
jánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-
927 Horváth Attila

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

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

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

AWI hegesztés Kapuváron szénacél
alumínium, kor és saválló anyagok
hegesztését vállalom. 06-70/250-
2338

Szántás elmunkálást, magágy
előkészítést vállalok. 06-20/490-
0056

állat

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

Csornán Vilmos parkban üzlethelyi-
ség eladó. 06-20/213-8986

Csornán csendes utcában 2018
évvégi átadással családi ház eladó!
CSOK igénybe vehető! Nettó
alapterület:  106,5 m2  Részletek:
www.ecomfort.hu Érdeklődni:
info@ecomfort.hu   +36-20/932-
9022

Farádon építési telkek eladók. 06-
20/374-2549

Keresünk Csornán eladó első vagy
második emeleti  modern összkom-
fortos lakást 18 millió forintig
készpénzes ügyfelünknek. Jutalékot
a lakást ajánlónak nem kell
részünkre fizetni ! Várjuk ajánlatát!
Bizalom Rábaköz: 20/9245267

Csorna legszebb részén a Szent I
téren első emeleti felújított lakás
azonnali költözéssel eladó. 06-
70/311-0876

Kapuváron 4. emeleti 67 nm-es 2 +
félszobás lakás eladó. 96/240-225,
06-30/913-8125

Csornán lakás eladó! Városközpont-
ban 68 m2-es összkomfortos 2,5
szobás erkélyes felújított 4. emeleti
lakás. Jó lakóközösség kedvező ár
15,3 m Ft. tel: 06-20/9245267

Üzlethelyiség Csorna belvárosában
eladó! Akár befektetési lehetőségnek
is kiváló ajánlat! alapterülete 56 m2
ára: 15,9 m Ft Bizalom Rábaköz:
20/9245267 

Csorna központjában 32 m2-es
üzlethelyiség zuhanyzóval,
főzőfülkével eladó vagy kiadó. Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77 

Bősárkány csendes utcájában
téglaépítésű felújítandó ház eladó.
5,9 mFt  CsornaIngatlan Fodor Erika
+36-20/50-111-77 

Családi ház Kapuváron a Szent I
utcában eladó. 96/778-376

Szilben felújított komfortos, kis
családi ház eladó.   2,5 mFt   Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77 

Kapuváron lakótelepen 57 nm-es
távfűtéses felújított 2. emeleti lakás
eladó. 06-70/408-3043

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

Termőföldet, rétet bérelnék magas
bérleti díjért Bogyoszló és
vonzáskörzetében. 06-20/432-6630

Csorna belvárosában 40 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Üzletnek, irodá-
nak egyaránt alkalmas. Az üzlet két
részre is osztható. 06-20/382-1096,
06-20/565-2717 96/262-026

Kiadó

SzolgáltatáS

IngATlAnBÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

V a r r ó g é p  j a V í t á s
Ipari és háztartási Varrógépek

gyors és szakszerű javítása!
Használt gépek eladása.

Ivánkovics Gyula Veszkény, Fő u. 141.

Tel.: 96/252-352, mobil: 06-30/217-6152
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Lakásfelújítás kedvező áron. Belső
átalakítás, festés, burkolás, gipsz-
kartonozás. Gyors, precíz munka.
Hívjon bizalommal. 06-20/912-6098

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

Mosó – mosogató- szárító gépek és
elektromos sütők javítása. Műanyag
hegesztett üstös mosógépek csapá-
gyozását is vállalom 6 hónap garan-
ciával. Illyés Attila e.v. Kóny, Béke u.
4. 06-30/246-8034

Kőműves munkát vállalunk
betonozás, térkövezés aszfaltozás,
nyílászárók cseréje garanciával. 06-
70/218-3343 (hétvégén is hívható)

Hűtőgép javítás 06-20/9380-291

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel. Tava-
lyi áron már csak március végéig:
96/245-064

Asztalos munkát vállalok 06-
70/530-4703

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

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 Rak-
tárkészletről azonnal vihetők!

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

Tavaszi árpa harmadfokú, búza,
árpa, kukorica eladó. 06-30/352-
4164

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

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

Füstölt hús kapható Beleden (sonka
1800, kolbász 1500, császár 1800)
kéthetenként friss sertéshús is. 06-
20/9523-439

Régi pénzt, pénzgyűjteményt,
pengőt, forintot, koronát, külföldi és
magyar pénzeket, Ferenc
József/Horthy kitüntetést vásárolok.
Hívjon bizalommal! 06-70/306-5352

Széna körbála eladó. Csapod 06-
20/3131-360

Búza eladó Kapuváron 06-30/389-
1191

Vegyes tűzifa eladó Hövejen, szil,
kőris, juhar, cser, fűz, akác. Mini-
mum vásárlási  mennyiség 5 m3. Ár:
15.000 Ft/m3 Érd: 30/655-60-85.

Gyümölcsfaoltványok, bogyósok,
dísznövények kaphatók. Horváth
Faiskola Csorna, Bősárkányi út 06-
30/283-7573 Nyitva: H-P 8-16, Szo
8-12

Stihl 026-os jó motorral, megkímélt
állapotban eladó. 55.000 Ft Csorna
06-30/396-7439

Star Wars Legok eladók :
www.rabakozipiac.hu   06-30/79-
369-89

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

Kőműves munkákat, belső-külső
átalakítást, kúpcserepek kikenését,
kémények újrarakását, tetőjavítást
tetőmosást, javításokat vállalunk 06-
30/8719-003

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

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

DogStyle kutyakozmetika szeretettel
várja régi és új vendégeit Kapuváron
06-30/400-2556

Keresztszemes terítő bérvarrást vál-
lalok. 06-20/4038-116

vegyeS



Soproni térburkolat építési munkák
kivitelezésére keresek,megbízható,
számlaképes csapatot. Folyamatos
munkát biztosítok! Érd.: 30/204-53-
34

Munkalehetőség! Pultosokat
keresünk hétvégi rendezvényekre!
Érd.: 06-70/381-7736

Rendezvénytechnikai cégünk keres
rakodó, sátorépítő férfi munkatár-
sakat. Munka típusa: fizikai munka.
Bejelentett és jól fizetett. Érd.: 06-
70/381-7736

Kereskedelmi eladót keresünk Kapu-
vár és környékéről, minimum alap-
fokú német nyelvtudással! Érd.:
06-30/378-55-41

Kamerarendszer kezelőt keresünk 8
órás nappali munkára, kereskedelmi
üzletbe! Kizárólag hivatalos igazolás-
sal megváltozott-csökkent
munkaképességű jelentkezőket
várunk! Érd.: 30/351-45-30 és a
30/378-55-41

Tetőmunkákra betanított munkást
felveszek. 06-30/871-9003

Soproni jól menő fodrászüzlet vál-
lalkozó munkatársat keres. Német
nyelvtudás szükséges. 06-30/995-
8160

Aranykalászos Gazdatanfolyam
Csornán Érd: 06-30/310-8934 
(E: 00846/2014/A016)

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

Dajka tanfolyam indul Csornán rész-
letfizetéssel. Tel.: 30/6374083,
46/321-694 Eng.sz.: E-000452/2014
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Ausztriai munkára állandó alkalma-
zottakat keresünk. Tyúk istállók
takarítása , tyúktelepek ürítése
céljából. Kiemelt bérezési lehetőség.
Érdeklődni : 06-30/834-0956

Útépítésben (aszfaltozás, szegé-
lyezés, térkövezés) jártas munkatár-
sat keresünk Csorna környékéről.
Szak-képesítés nem szükséges. 06-
30/2379-845

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

Forgácsoló végzettségű CNC gép-
kezelőket, esztergályosokat és be-
tanított munkásokat keresünk a
csornai Németh Kft-be. Gépészeti
szak-középiskolai végzettség a
felvételnél előnyt jelent.
Pályakezdőkre is számítunk. Jelent-
kezésüket a 06 30/ 237-3289 tele-
fonon várjuk

Sertésgondozót felveszünk szil-
sárkányi telephelyre. 06-20/289-
1285

Csornai munkahelyre jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keresünk,
akár fiatalos nyugdíjast is 19.30-tól 6
órás állásba. Érd: 06-20/982-2228

Kapuvári JAM étterem 1 fő felszol-
gálót állandó munkára és 1 fő felszol-
gálót hétvégi munkára keres. Érd.:
06-30/215-8577

Ausztriába, Illmitzbe(Pusztascheune),
fizető pincért keresünk, március
végétől november közepéig. Nagyon
jó német nyelvtudással. Tel: 0043
664 1351876

Kapuváron az OMV töltőállomásra
keresünk shop eladó és töltőállomás
kezelő kollégákat. Fényképes önélet-
rajzot az alábbi e-mail címre vagy az
állomásra személyesen leadva vár-
juk. laszlopreiczer@gmail.com

Gyakorlattal rendelkező takarítónőt
felveszünk Jánossomorjára, 2
műszakba, nettó 130.000 Ft bérrel.
+36-70/375-7870

Beugrós gépkocsivezetői állást kere-
sek bel és külföldi útra, sok szabad-
idővel. C, E kategória + GKI kártya.
Belföldi és nemzetközi tapasztalat.
06-20/444-7228

15 éve működő Építőipari vállalkozás
jogosítvánnyal rendelkező kőművest
és segédmunkást felvesz. Egész
éves állás, megbízható munkaadó!
Érd: 06306502895

Kapuvár és környékéről C vagy C+E
jogosítvánnyal rendelkező sofőrt
keresünk, nyugdíjast is, állandó vagy
alkalmi munka is szóba jöhet. Érd.:
06-70/381-7736

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

oKtatáS

a soproni szC Fáy szakgimnázi-
umában 2018. szeptembertől 

érettségizetteknek logisztikai és 
szállítmányozási OkJ-s képzést 

indítunk nappali tagozaton.
99/510-092, fay@sopron.hu

Éttermünk családias környezetébe
csapatunk bővítéséhez szakképzett,
önállóan dolgozni tudó szakácsot ill.
konyhai kisegítőt keresünk. 06-
70/363-7963, vagy személyesen a
Kantár Fogadóban.

CNC gépkezelőket, géplakatos kar-
bantartót keresünk sárvári munka-
helyre. Hosszútávú munkalehetőség,
kiemelten magas bérezéssel. Utazási
költségtérítés vagy igényes, díj-
mentes szállás biztosított. 06-
7 0 / 5 2 7 - 2 5 5 4 ,
femmunka.eu@gmail.com

Mosonmagyaróvári munkahelyre 12
órás munkarendbe részmunkaidős
személy és vagyonőrt felveszünk.
Bér: 120.000 Ft bruttó + Mt. Juttatá-
sok, 15 Ft/km útiköltség térítés.
Fényképes önéletrajzokat a
bsfalbgabor@gmail.com várjuk

Ausztriai munkalehetőség. Reklám-
anyag terjesztésére munkatársakat
keresünk. 06-70/386-5240

Vibro hengerre és láncos forgó
kotróra gépkezelőt keresünk zárt
munkaterületre. 06-30/560-9516

Négytengelyes billencs teherautóra,
zárt munkaterületre tehergépkocsi-
vezetőt keresünk 06-30/560-9516

Csöngei munkára keresünk vas-
szerkezet gyártásban jártas összeál-
lító lakatost és min. CO hegesztőket.
Tel: 20/440-8355

Azoknak a férfi öregségi nyugdíja-
soknak a jelentkezését várjuk, akik
már dolgoznak és szövetkezeti
tagként anyagilag előnyösebb
helyzetbe juthatnak. Akik pedig ez
után szeretnének munkát vállalni
hívják a Fitt-Senior Közhasznú
Szövetkezet mobilszámát 06-
30/559-2814

Csornai húsboltba eladót, hentest
felveszünk. 06-30/9370-266

Építőiparban jártas segédmunkást
keresek. B kategóriás jogosítvány
szükséges. 06-20/230-8435

Traktor Szerviz Kapuvár betanított
munkára munkatársat keres. Érd.:
06-20/210-2381

Hegykőn, a termál fürdő területén
lévő Termál Étterembe egész éves ál-
lásra pultos-felszolgáló kollégát
felveszünk! Érd.: +36-20/7733-889
vagy e-mail:
pokkergabor@gmail.com

Pedikűröst felveszünk hegykői
munkahelyre. Németnyelv-tudás
szükséges. Érdeklődés: +36-
70/322-3887.

A Monako cukrászdába gyakorlott
cukrászt keresünk. jelentkezni
személyesen az üzletben.

Kapuváron a Gartai Húsboltba húsi-
pari gyakorlattal rendelkező
munkatársat keresünk. érdeklődni
személyesen az üzletben, vagy 06-
30/939-4989
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