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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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2019. január 11.4 Hírek, információk
a térségből és a világból

nAVinfo
Elindult az idei eSZJA rendszer

Már minden aktuális beval-
lási információ elérhető a
NAV honlapján, sőt, akik tel-
jes egészében maguk
készítik bevallásukat, már
hozzáférhetnek a 18SZJA
webes kitöltő programhoz.

2019.  január  7-étől  elérhető  a
18SZJA  jelű  személyijövedele-
madó-bevallási felület. Azok, akik
maguk  készítik  el  bevallásukat,
már használhatják a webes kitöltő
programot  is,  ami  a  www.ma-
gyarorszag.hu  kormányzati
portálon,  valamint  a  NAV  eSZJA
oldalán (https://eszja.nav.gov.hu)
érhető el. 
Az  elkészített  bevallások
kényelmesen,  elektronikusan
beküldhetők az Ügyfélkapun át. A
bevallást  beküldő  adózók  nagy
része ezt a megoldást választotta
tavaly. A NAV felület természetesen
akkor  is  alkalmas  a  bevallás
elkészítésére,  ha  valaki  nem  az
Ügyfélkapun  nyújtja  be  a  beval-
lását. A nyomtatvány továbbra is
kitölthető  az  Általános  Nyom-
tatványkitöltő  Programmal
(ÁNYK), és akár papíron is. A pa-
píralapú kitöltéshez szükséges üres

MagyarBrands: kiváló Üzleti
Márka a szuperinfó!
Tavaly év végén a MagyarBrands program 
szakmai Bizottságának döntése alapján a 
szuperinfó kIVÁLÓ MÁrkÁnAk számít a hazai
ToP márkák között.

A MagyarBrands program kiválasztási folyamata kizárólag olyan magyar márkát
értékel, amely Magyarországon alakult, illetve a létrejöttében, alapításában ma-
gyarok vettek részt. A program kiválasztási folyamata rendkívül komplex: egy márka
pénzügyi adatok többszempontú vizsgálata, valamint fogyasztók és szakértők
egyöntetű értékítélete alapján részesülhet ebben az elismerésben.

A Magyar Brands program elnöke dr. Serényi János szerint: „A MagyarBrands díj
elnyerése kiemelkedő érdem, és ezért jelent minden márka számára egyszerre
erkölcsi és üzleti értéket.”

bevallási nyomtatvány és kitöltési
útmutató  kinyomtatható  a  NAV
eSZJA  oldaláról,  illetve  besze-
rezhető a NAV bármely ügyfélszol-
gálatán.  Akiknek  nem  kell
elektronikus kapcsolatot tartaniuk
a NAV-val, továbbra is beküldhetik
postán bevallásukat. 
A NAV ebben az évben még több
adózónak,  a  magánszemélyeken
túl már az egyéni vállalkozóknak is
készít  adóbevallási  tervezetet  a
mezőgazdasági őstermelőkhöz és
az áfafizetésre kötelezett magán-
személyekhez hasonlóan.
Nekik  azonban  az  adott  tevé-
kenységből származó jövedelem-
mel,  illetve  az  adóhatósági
nyilvántartásokban nem szereplő
adatokkal ki kell egészíteniük a ter-
vezetet a beküldés előtt. 
Az  szja-bevallási  és  befizetési
határidő egységesen, valamennyi
adózóra  vonatkozóan 2019.
május 20.

Az szja 1+1 százalékának felaján-
lásáról, a korábbi évekhez hason-
lóan,  idén  is  lehet  rendelkezni
elektronikusan és papíron is.

NAV Nyugat-dunántúli   Regionális Adó
Főigazgatósága
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

2019. január 11.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

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 diszpécserszol-
gálatunkat.
tel.: 96/311-753

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

kÖZÉrDEkŰ

Febr. 4. hétfő 10:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: A rátóti csikótojás

Febr. 6. szerda 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Színház: Meseautó

Febr. 9. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Hadházi László
dupla önálló estje

Márc. 1. péntek 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Margaret Island koncert

További 
programok

inforábaköz.hu
oldalon 

találhatók!

Jan. 12. szombat 18:00 óra
Csorna, Néptánciskola
Újévköszöntő koncert és mulat-
ság a Fonó Zenekarral

Jan. 12. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
New Level Empire

Jan. 17. csütörtök 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Dr. Horváth Csaba Sopron
környékén zakatoló vicinálisok a
kezdetektől 1920-ig c.
könyvének bemutatója

Jan. 19. szombat 18:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Kárpátia koncert

Jan. 19. szombat 18:30 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Sportbál, zene: Street zenekar

Jan. 19. szombat 20:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
Ördög, Eve Six akusztikus est

Jan. 19. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Pótszilveszter, Peat Jr.

Jan. 20. vasárnap 17:00 óra
Bősárkány, Művelődési Ház
Németh Fáni koncert Koncz
Zsuzsa dalaiból

Jan. 26. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Supernem koncert

Jan. 28. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Hippolyt, a lakáj

Febr. 2. szombat 15:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: A Pál utcai fiúk

Febr. 2. szombat 22:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya
Delta
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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.
• MAYER Bt.
• MET-NA Vasipari Gyártó és Forgalmazó Kft.
• Németh Lambéria

Jármű
• Csafi Gumiszerviz
• Gulyás Autómentés és Szerviz
• Hoffer Olaj
• Kristóf Autóház Kft.
• 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.
• Rézmán János – hegesztés, élezés
• Szalai Villanyszerelés
• Vakkantó Állati Szaküzlet
• Vas-Edény Bolt, Beled

Mezőgazdaság, dísznövény
• Agro Profi Mezőgazdasági Szaktanácsadó 
és  Könyvelőiroda

• Horváth Faiskola
• Ulmus Díszfaiskola Kft., Szil

Média, internet
• infoRábaköz – szórakoztató és információs 
portál
• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Szállás, utazás, turizmus
• Dévényi Vendégház
• Flóra Termál Kft.
• 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, Pápa
• 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
• Zita Textil

Vendéglátás
• Árkád Coffee Bar
• Barna Papa Kávézója és pékáru boltja
• Fürdő Vendéglő
• Garta Vendéglő
• Hársfa Vendéglő
• Házi Konyha
• 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
• 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

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

WV Golf 3. szép állapotban, sok ex-
trával igényesnek eladó. 1.9 tdi friss
műszakival iá.: 720.000 Ft 06-
20/959-6359

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

MZTS 250 motorkerékpárt vennék.
Üzemképtelen hiányos is érdekel.
06-30/516-0021

Nissan Vanett Cargo 2,3 D 5 szemé-
lyes, 2002.11.12. évi, 2019.09.16-
ig műszakival, jó karosszéria
állapotú, hengerfejtömítés cserére
szorul. Téli, nyári gumi felnivel eladó
Iá: 350.000 Ft 06-30/351-9844

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

3 db anyabirka januári elléssel , 1
kos eladó. 06-30/5275-912

120-150 kg közötti fehér
hússertések eladók Bogyoszlón
96/282-155, 06-20/964-2188

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

5 db 25-30 kg körüli malacok eladók
Farádon. Ár megegyezés szerint. 06-
70/500-2263

1 db 25 kg-os malac eladó 96/285-
315

250 kg körüli hízó vágásra eladó. 430
Ft/kg Csorna 06-70/3640-500

Tojótyúkok eladók 300 Ft/db Szárföld
06-20/800-9356

4 db leválasztott malac eladó 06-
30/340-9071

1 db hízott sertés 150-160 kg-os
eladó. 06-70/459-7951

150-160 kg-os hízók eladók. Fer-
tőszentmiklós 06-20/501-8022

Hízó kb. 140-150 kg-os eladó Fer-
tőszentmiklóson 06-20/384-7646

Nem tápos hízósertések eladók. Ka-
puvár 06-30/391-5309

35 éves káros szenvedélyektől
mentes fiatalember keres gyermek-
telen, megbízható barátnőt komoly
kapcsolatra 06-30/524-3656

Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222

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

Régi bútorok felújítását vállalom 06-
20/320-9691

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
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

Költözés? Árufuvarozás? Nagy rak-
térrel, és korrekt árakkal várom
kedves ügyfeleimet. 06/20 332-7688

állat

JáRmű418 nm telek Csornán a belvároshoz
közel eladó. 4.500.000 Ft Érd.: 06-
30/505-8711

Csorna belvárosában közművesített,
sorház építésére is alkalmas telek
eladó. 06-20/492-3419

Csorna Csatári-majorban 897 nm-es
családi ház építésére alkalmas
saroktelek eladó. Ár: 1,2 M Ft 06-
20/385-6816

Csornán első emeleti 2 szobás 57
nm-es felújított lakás eladó. Csornán
kiadó tárolót-pincét keresek 06-
30/9197-999

Csornán központközeli felújított 3
szoba nappalis sorház eladó.
25.000.000,-Ft CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Fehértón 3 szoba nappalis összkom-
fortos ház nagy telekkel eladó.
9.000.000,- Ft  CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Farádon teljesen felújított  összkom-
fortos tornácos parasztház eladó. A 3
szobás ház berendezetten eladó.
Hátsó részén új építésű 2 beállós
garázzsal és rendezett kerttel. Irányár
12,5 m Ft Érdeklődni 06-20/9245267

Acsalagon összkomfortos családi ház
elkezdett felújítással eladó.
11.500.000,-Ft CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77

Szántóföldet bérelnék Bogyoszló 15
km-es körzetében. ÁR: minimum
2600 Ft/AK, vagy FIX hektáráron
megbeszélés szerint. Rugalmasak
vagyunk, hívjon bátran egyedi aján-
latért. +36 30 420 7677

Csornán Spar-ral szemben 18 nm-es
üzlethelyiség kiadó. 06-30/302-2239

Üzlethelyiség kiadó. Csorna, Tem-
plom u. 4. 96/279-316

Csornán városközpontban 30 nm-es
üzlethelyiség Arany János utcában
február 1-től kiadó, szépségszalon
mellett. Irodának is alkalmas. 06-
30/321-8004

Ház kiadó Orosházán Radnóti
utcában. 06704164510

Kapuváron 62 nm-es lakás kiadó,
azonnal költözhető, teljesen felújított.
Nemdohányzó. Parkolás az udvar-
ban. 06-20/385-6818

Kapuváron a városközpontban bú-
torozott 38 nm-es lakás kiadó 06-
30/812-8122 17 óra után

Kapuváron a Győri úton január 15-től
kiadó 2. emeleti lakás. 06-30/419-
8404

Kiadó

IngATLAnBÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

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

Szőnyegtisztítás: garanciával, ipari
vegytisztítás teljes portalanítás,
atkátlanítás,. Ruhatisztítás: vegyileg
minden típusú ruha, (ágyhuzat, bőr,
gyapjú toll stb.) Háztól-házig szállítás.
06-20/447-2726

Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építői-
pari munkákat beázások megszün-
tetését vállaljuk 06-30/379-9913

Palatetők bontás nélküli átfedése,
cserepes lemezek, bádogos munkák,
stablon deszka lemezelése tetőfedés,
tetőjavítás lapostetők szigetelése
kúpcserepek kikenése tetőmosás
javítások vállalása. 06-20/293-1175

Épületek belső-külső felújítása, kar-
bantartása, takarítása, kőműves
munkák tetőjavítás bádogos munka,
tetőtisztítás, javítások, beázások el-
hárítása 06-30/730-9587

Megbízható vállalkozó szobafestést,
gipszkarton szerelést és burkolást
vállal. 06-70/424-8443

Vízvezeték szerelő vállal: víz-fűtéssz-
erelési munkákat, felújításokat
Csorna és környékén. 06-20/404-
6298

3 db üvegballon tartóban, Fiesta
gázkályha, 3 hónapos gáztűzhely, 8
csöves álló szolárium új csövekkel,
famázsa eladó. 06-70/365-3575

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98x208-as méretűek, felül
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér
színben, jobbos és balos kivitelben
eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
Munkaidőben: 06/30/610-38-50
www.rbfnyilaszarokft.hu Bősárkány
Ady Endre u.13.

Készpénzért veszek bakelit
lemezeket, diafilmeket, diavetítőt,
régi pénzeket, kitüntetéseket 06-
30/194-9356

Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 W-
s eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth
Mátyás 06-30/637-0630

Figyelem!! Vásárolok hagyatékot
pincétől a padlásig. Bontószéket,
gyalupadot, régi bútorokat, tollat,
fateknőket, kis és nagy mennyiség-
ben vashulladékot, színesfémet
Érd:06/20/804-2771

Trágyaszórót, bontószéket, teknőt,
régi borszivattyút, színes ballonokat,
kis méretű szőlődarálót, fém perme-
tezőt hibásan is vásárolnék saját
részre. 06-20/977-9690 96/244-930

Osztrák bolhapiac 2019 január 13.
13-15 óráig Szil, Béke u. 21. Teljes
árucsere. Őszi-téli ruhák (200 Ft/db),
cipők, konyhafelszerelés, lakásfelsz-
erelés, elektronika, hómarók. 06-
20/486-2389

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulccsal,
98x208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 64.900 Ft/db, valamint 138x208-
as (kétszárnyas kivitel) 89.900 Ft/db.

Munkaidőben: 06/30/610-38-50
www.rbfnyilaszarokft.hu Bősárkány
Ady Endre u.13.

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott nyílászárók nagy választékban
600 db-os raktárkészletről azonnal
vihetők! www.hasznaltablak.hu

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
1 év garanciával, 240x200-as,
240x210-es, és 250x200-as méret-
ben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
06/30/610-38-50, Bősárkány Ady
Endre u.13. www.rbfnyilaszarokft.hu

Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszál-
lítást vállalok. 06-30/939-1346

Szobafestést, tapétázást, burkolást,
homlokzatszigetelést, kúpcserép
kikenést, beázás megszüntetését,
kéményrakást, ereszcsatornák
tisztítását egyéb kőművesmunkákat
vállalok. 06-70/311-6783 rak-
lapfa@gmail.com

Mindenféle épületek, házak bontását
vállaljuk saját gépparkkal korrekt
áron. (belső kisebb nagyobb bontá-
sokat is) 06704164510

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

Szakképzett svédmasszőrként
masszázst vállalok, igény szerint
akár az Ön otthonában is. Tel: 70 548
9417

Redőnyjárat indul  a megye minden
településére, ingyenes helyszíni ára-
jánlattal! Hérics Redőny: 96/242-
655,  06-30/204-0-205,
e-email:hericsredony@gmail.com

Takarítás! Családi házak irodák,
üzletek, lépcsőházak üzemek. Meg-
bízhatóság, precízség. 06-30/8762-
126

vEgyES



Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás
és térkövezésben jártas szak, vagy be-
tanított munkásokat Csorna, Kapuvár,
Enese környékéről. Jó kereseti
lehetőség, azonnali kezdés. 06-
30/2379-845

28 éve működő soproni Hűség Taxi Kft.
taxis kollégákat keres. Feltétel: egyéni
vállalkozói igazolvány, személytaxis
szakvizsga, saját gépjármű taxira vizs-
gáztatva, engedélyek! Érd.: +36-
20/944-6733.

„B” kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező sofőr ill. rakodó, nemdohányzó
munkatársat keresünk 22-50 év
között. 06-30/267-2767 (Papp Sz-
abolcs e.v.) 

A Hidráns Kft. Szili sertéstelepére in-
szeminátor- felcser munkakörbe
munkavállalót keres. Jelentkezni lehet
előzetes időpont egyeztetés után Dr.
Molnár Zsolt ügyvezetőnél 06-30/997-
3779

A Győr-Moson-Sopron Megyei Gondos-
kodás Szociális Központ munkatár-
sakat keres: Pásztori székhelyre:
ápoló, gondozó, szakmunkás,(96/285-
220), Időskorúak Otthona Nagylózs:
ápoló, gondozó (99/536-055),
munkakörök betöltésére, határozatlan
időtartamra. Jelentkezni lehet a tele-
phelyvezetőknél, hétfőtől-péntekig 8-
15 óráig, a fent megadott
telefonszámokon.

Jánossomorjai takarítói munkára
gyakorlattal rendelkező Hölgyeket
keresünk. Napi 8 órás munkavégzés,
12 nap/hó, 8 órás bejelentés, 90.000
Ft nettó bér. +36-70/375-7870 (Gála1
Kft)

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

Karbantartót keres a Gallus Barom-
fitenyésztő és Keltető Kft. Farádi to-
jótelepére teljes munkaidőbe, hosszú
távra. Előny: mezőgazdasági vontató
jogosítvány és/vagy targonca jo-
gosítvány. Jelentkezni Tulok Máté
telepvezetőnél lehet: 06/70/378-7418.

RBF Nyílászáró Kft. Bősárkányi tele-
phelyére hölgy munkatársat keres, 8
órás munkaidőben, pénztári és hozzá
tartozó adminisztratív munkakörre.
Bősárkány maximum 10 km-es
körzetéből. Fényképes önéletrajzot:
rbfnyilaszarokft@gmail.com e-mail
címre várjuk. Érdeklődni: 06/30/339-
0221 

A csornai Zöldfa Étterembe szakács és
konyhai kisegítő munkatársat
felveszünk. Érdeklődni a 06-30/2272-
318-as telefonszámon.

Idős, ágyhoz kötött beteg nő mellé
nappali házi ápolást vállaló ápolót
keresünk Kapuvárra 06-30/754-0260

Kapuvári üzlet őrzésére januári kezdés-
sel, 1.000 Ft/óra biztonsági őröket
felveszünk. Max-Loyalty Kft 06-
70/614-1871

Burkoló kőművest építőiparban jártas
segédet keresek Kapuváron és
környékén. 06-30/230-5081 Gere
Roland

Stuhlecki sípályára azonnali kezdéssel
németül beszélő szakképzett szakác-
sot keresünk Tel: 17 óra után 06-
20/773-3823 

Kapuvári JAM étterem 1 fő főállású fel-
szolgáló és 1 fő konyhai kisegítőt keres
hétvégi munkára. Érd.: 06-30/215-
8577

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

2019. január 11.10 ÁLLÁsBÖrZE
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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