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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 18.4 Hírek, információk
a térségből és a világból

sok minden változik ebben az
évben, a Pénzcentrum össze-
gyűjtötte a leglényegesebbeket.

Folytatódik a cigaretta adójának emelése,
kétszer is nő a jövedéki adó, először
januárban, utána júliusban. Ezek akár 40
forinttal dobhatják meg a dobozonkénti árat.

A hosszabban eltartható és az uht (ultrapasztőrözött) tejek forgalmi
adója január 1-től 18 százalékról 5 százalékra mérséklődik.

Nagyot drágul a pálinka: a népegészségügyi termékadó növekedése
miatt 700 forinttal ugrik meg egy félliteres, 50 %-os pálinka nagy-
kereskedelmi ára és a kiskereskedelemben ennél is nagyobb lesz a
drágulás. Az új szabályok szerint az egy liter 50 térfogat-százalékos
pálinka után fizetendő adó 1100 forint lesz.

Átlagosan 15 százalékkal csökkennek januártól az üres adathordozókra
kivetett magánmásolási díjak.

Átalakult a cafeteria szabályrendszere, megszűnt a legelterjedtebb ele-
mek adókedvezménye. A munkáltató 2019. január 1-jétől béren kívüli
juttatásra vonatkozó kedvező közteherfizetés - ahol az összes közteher
34,5 százalék - mellett kizárólag a Széchenyi pihenő (Szép) kártya al-
számláira nyújthat támogatást, legfeljebb évi 100 ezer forintig.
Továbbra is adómentes juttatásnak minősül a sportrendezvényre szóló

bérlet, belépőjegy, valamint a kulturális szol-
gáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, 

Rengeteget lehet majd dolgozni, hatályba lép a
Munka törvénykönyve újabb módosítása. A
jogszabály szerint 2019. januártól a dolgozó
hozzájárulásával vagy kollektív szerződés mel-
lett elrendelhető évi 400 túlóra, és a cégeknél
akár 3 éves munkaidőkeret is alkalmazható,

amely a túlórák kifizetését tolhatja ki.

Januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatás-
ban dolgozó kormánytisztviselők bére.

Emelkedik az öregségi nyugdíjkorhatár: 2019-ben 64 év lesz a korhatár.
28 500 forint marad az öregségi nyugdíjminimum, az általános nyug-
díjemelés 2,7 százalék lesz.
2019-től a munkát vállaló nyugdíjasok munkabéréből csak a 15 száza-
lékos szja-t vonják le.

Új rendszerben fogadják a betegeket a kórházak sürgősségi osztályain
januártól. A cél, hogy perceken belül kiderüljön, az érkezőknek milyen
ellátásra van szükségük.

Több új gyorsforgalmi és főúti szakasszal bővül a díjköteles utak köre.
Szigorodik a gépjárművek környezetvédelmi kategória besorolása.
Indul a Mabisz e-kárbejelentő applikációja, amivel könnyebb lesz az
adminisztráció. Startol a jármű szolgáltatási platform, a rendszerben
ingyen lekérdezhetőek lesznek a gépjárművek adatai.

(forrás: penzcentrum.hu)

Ilyen lesz a 2019-es év Az év színe - Living Corall
A Pantone még decemberben kihirdette az év színét, ami nem más,
mint a 16-1546 Living Corall, amit magyarul élő korallra fordíthat-
nánk. A szakemberek szerint azért ezt a színt választották, mert ez
az árnyalat élénk, meleg és barátságos, amely kényelmet és energiát
sugároz magából - ezekre pedig nagy szükségünk lehet a folyam-
atosan változó világunkban. 
A szakemberek szerint manapság a digitális technológia, a közösségi
média és az igencsak felgyorsult mindennapok miatt szükségünk
lehet arra, hogy új, saját és maradandó élményekre tegyünk szert,
nem beszélve a tartós és mély emberi kapcsolatokról. Az élénk,
meleg, energikus korall-árnyalat pedig ezt az érzést, azt az élményt
adhatja meg a számunkra a maga optimista és boldog módján.
Ez a szín várhatóan visszaköszön majd a divatipar mellett a lakberen-
dezés, az ipari formatervezés területén, de felfedezhető lesz az egyes
termékek csomagolásán is.

Munkaszüneti napok, hosszú hétvégék
A 2019. évi munkanap-áthelyezések, pihenőnapok és ünnep-
napok az alábbiak szerint alakulnak:

- 4 napos hosszú hétvégével indult az év, január 1-je keddre esett, de-
cember 31. pihenőnap, előtte pedig hétvége volt
- Március 15. pénteken lesz, így itt háromnapos hosszú hétvégével
számolhatunk.
- A Húsvét négynapos hétvége lesz: április 19. nagypéntek, azaz
munkaszüneti nap, április 21-22. pedig húsvétvasárnap, illetve
húsvéthétfő.
- Május elseje sajnos szerdára esik, így azon a héten csak egy
munkaszüneti nappal számolhatunk.
- Június 10. pünkösdhétfő, az előtte való hétvégével  háromnapos
hosszú hétvége lesz.
- Augusztus 20. kedden lesz, szombattól keddig négynapos hosszú
hétvégével számolhatunk.
- Szerdára esik október 23., ez munkaszüneti nap lesz.
- November elseje, Mindenszentek péntekre esik, így három napból
fog állni a hétvégénk.
- Decemberben egy hatnapos ünnepi hétvégénk lesz: 24. keddre esik,
27. pedig péntekre, így ezeket a napokat is beleszámolhatjuk majd a
karácsonyi hétbe.
Ehhez viszont szombatokat kell ledolgoznunk. Decemberben két
munkanap-áthelyezés is lesz az ünnepi hét miatt: december 24-ét de-
cember 7-én, december 27-ét pedig december 14-én fogjuk ledolgozni.
Lesz egy munkaszombat augusztusban is: az augusztus 19. hétfőt,
előtte egy héttel, 10-én dolgozzuk le.

Mi változik az évben? 
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2019. január 18.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Abbi Glines: Álmomban szerettelek
A nap, amelyen Vale McKinley és szerelme,
Crawford  átvették  az  érettségi  bi-
zonyítványukat, tragédiába torkollott, miután
egy szörnyű autóbaleset miatt a fiú kómába
került. Az egész nyarat a fősuli tervezgetésével
kellett volna tölteniük, majd pedig együtt in-
dulhattak  volna  el  a  lehetőségekkel  teli,
ragyogó jövő felé. Ehelyett Vale minden napját
Crawford kórházi ágya mellett tölti, reménykedve, hogy a fiú, akit
gyerekkora  óta  szeret,  felébred.  Slate  Allen, Vale  bátyjának  jó
barátja,  aki  nem  mellesleg  igazi  nőcsábász,  szintén  abban  a
kórházban tengeti anapjait, haldokló nagybátyja mellett...

David Autere: Máglyatűz - A háború
peremén
Geopolitikai thriller a Kárpát-medencéből. 
Úgy  tűnik,  egy  székelyföldi  tisztáson  rakott
hatalmas máglya mellett kezdődik az egész - de
már évek óta zajlanak az előkészületek a világ
különböző  pontjain,  a  legnagyobb  titokban.
Furcsa dolgok történnek a Kárpát-medencében
és környékén, a virtuális és a való világban eg-
yaránt. Felizzik a történelem, fegyverek dörögnek a Budai-hegység-
ben,  Marosvásárhely  főterén  tízezrek  éneklik  a  rohamrendőrök
gyűrűjében: "Egy vérből valók vagyunk!" 
A Máglyatűz nemcsak egy regény, hanem titkosszolgálati, katonai
technikák, történelmi és geopolitikai tények gyűjteménye. 

Rachel Renee Russell: 
Sulibajok - Egy puding naplója 2.

"Legyél te magad az a hős, akit csodálsz!"
Az Egy Zizi naplója alkotóitól!
FIGYELEM:A naplóban előfordulhatnak a
következő dolgok:szokatlan
humor,lélegzetelállító akció,izgalmas for-
dulatok, menő rapszövegekés egy ép
ésszel alig felfogható, lezáratlan befejezés! 

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

Febr. 9. szombat 22:00 óra
Szany, Művelődési Központ
Acustic 69

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

Márc. 2. szombat 10:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Gyerek festés: A kis herceg
világító festékkel

További 
programok

inforábaköz.hu
oldalon 

találhatók!

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 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. 23. szerda 13:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Rendhagyó énekóra kisiskolá-
soknak a Garabonciás Együttes-
sel

Jan. 26. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: Csókos asszony

Jan. 26. szombat 20:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
Ördög, Eve Six akusztikus est

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

Jan. 26. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Acustic 69

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

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

E-on műszaki hiba 
bejelentés  0-24 óráig

tel.: 06-80-533-533 

nkM Észak-Dél
Földgázhálózati Zrt.
A gázszivárgást vegye
komolyan! Ha gázszagot
érez, haladéktalanul
hívja a területileg illeté-
kes földgázelosztóját.

Éjjel-nappal díjmentesen
hívható telefonszám:

tel.: 06-80-440-141.

Pannon-Víz Zrt.
A gyors beavatkozást
igénylő hibákról 
(pld. víz-csőtörés, csator-
nadugulás) értesítsék 
diszpécserszolgálatunkat: 

tel.: 96/311-753

Közterületi hibabejelen-
tések a 

06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon.

kÖZÉrDEkŰ

oLVAsnIVALó
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával
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2019. január 18.8

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.

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

Peugeot 307 eladó, évjárat
2003.11.12., műszaki érvényesség
2020.10.10., eleje törött. Iá:
200.000 Ft 06-20/463-4290 (8-18-
ig hívható)

Ford Fiesta 1.0 benzines, 5 ajtós,
2015-ös évjáratú, titanium felsze-
reltséggel, téli-nyári kerékgarnitúrá-
val, 1 év műszakival, vezetett
szervizkönyvvel eladó! 06-20/772-
0640

MZ 250 motort vennék. Üzemképte-
len, hiányos is érdekel. 06-30/516-
0021

Tojótyúkok eladók 300 Ft/db Szár-
föld 06-20/800-9356

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

140 kg-os disznók eladók. Csődör
póniló eladó. 06-70/341-9811

Tojótyúkok eladók Kapuváron. 06-
70/566-5931, 06-70/566-5937

2 db fiatal 200 kg körüli vágásra
anyakoca eladó. 300 Ft/kg Kisfalud
06-30/252-2680

Jó minőségű malacok eladók. Farád,
Vasút u. 10. 06-30/363-0670

Német nagyezüst süldő nyulak
eladók. 06-30/266-6893

Komondor kiskutyák és 150 kg
hízósertés eladó. Fertőszentmiklós
06-30/286-1551

18 hetes tojójércék kaphatók lesznek
február végén. Előjegyzés szükséges.
96/253-153, 06-30/911-1340

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

50 éves 175 cm magas barna hajú
nemdohányzó férfi hosszú távra ősz-
inte, megbízható hölgyet keres 46
éves korig 06-20/272-5376

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

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

állat

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

Budapesti lakást vásárolnék
sürgősen saját részre, készpénzért
azonnal! Magánszemély! 06-20/911-
1411.

Farádon teljesen felújított  összkom-
fortos tornácos parasztház eladó.
Hőszigetelt ablakok gázközponti
fűtés, első részén száraz tömés
falazattal. A 3 szobás ház beren-
dezetten eladó. Hátsó részén új
építésű 2 beállós garázzsal 736 m2
telken. Irányár 12,5 m Ft Érdeklődni
20/9245267

Keresünk Csornán és környékén
eladó ingatlanokat, ügyfélkörünk
részére, továbbá ingatlan értékbecs-
lést vállalunk szakmai háttérrel és
tapasztalattal, az egész megye
területén. Hívjon telefonon   vagy
fáradjon be az irodánkba. Bizalom
Rábaköz Kft. Csorna Erzsébet Kirá-
lyné utca 18. Tel.:+36-20-924-5267

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

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

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

Kiadó

IngAtLAnbÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS



92019. január 18.

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

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

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

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

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.

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.

Különböző hangszerek és
számítógép alkatrészek eladók
96/240-146 06-20/233-4048

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

Sthil 021-es jó motorikus állapotban
eladó. 30.000 Ft 06-30/396-7439

Tűzifa eladó Hövejen igény szerint.
(Cser, tölgy, kőris, fűz, nyár)  Érd:06-
30/655-60-85

Figyelem!!Vásárolok hagyatékot
pincétől a padlásig.
Bontószéket,gyalupadot,régi bú-
torokat,tollat,fateknőket,kis és nagy
mennyiségben vashulladékot,színes-
fémet Érd:06/20/804-2771

Őrségi tökmagolaj és dióbél kapható
január 23-án szerdán a csornai pia-
con. 06-30/363-5492

Slavia 631-es és 630-as eladó.
35.000 Ft/db 06-30/396-7439

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

TV állvány, bébi járóka, bébi komp
eladó 06-20/450-2928

Automata és forgótárcsás
mosógépet, konyhabútort és egyéb
háztartási dolgokat, régi kovácsoltvas
kaput, kerítést, hangszereket, régi
képeket, bontószéket, teknőket,
gyalupadot, parasztbútorokat, Sim-
son Start vagy Schwalbet teljes hagy-
atékot vásárolok. Hívjon bizalommal,
házhoz megyek 96/244-930,06-
20/977-9690

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

Régi bútorok felújítását vállalom 06-
20/320-9691

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

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

Akciósan januárban, februárban ács
és tetőfedő bádogos munkát,
palatető bontást, felújítást vállalok.
Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu,
lindab, bramac/. 06-70/5964-730

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók  engedménnyel.
Január végéig tavalyi árakon:
96/245-064
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Útépítő cég felvételre keres aszfal-
tozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kere-
seti lehetőség, azonnali kezdés. 06-
30/2379-845

Ausztriai munkára állandó férfi alkal-
mazottakat keresünk. Tyúk istállók
takarítása, tyúktelepek ürítése
céljából. Kiemelt bérezési lehetőség.
Érdeklődni: 06-30/8340956

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 Gon-
doskodás Szociális Központ
munkatársakat keres: Pásztori
székhelyre: ápoló, gondozó, szak-
munkás,(96/285-220), Időskorúak
Otthona Nagylózs: ápoló, gondozó
(99/536-055), munkakörök
betöltésére, határozatlan időtar-
tamra. Jelentkezni lehet a telep-
helyvezetőknél, hétfőtől-péntekig
8-15 óráig, a fent megadott telefon-
számokon.

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.

Álláslehetőség a Termál Étteremben
Hegykőn! 1 fő felszolgáló kollégát
vagy kolléganőt (németnyelv-tudás
előny, szakmai tapasztalat nem
szükséges). és 1 fő konyhai kisegítőt
keresünk egész éves munkára. Je-
lentkezéseket a +36-20/773-3889-
es telefonon vagy a
pokkergabor@gmail.com. e-mail
címre várjuk!

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

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

Stuhlecki sípályára azonnali kezdés-
sel németül beszélő szakképzett sza-
kácsot keresünk Tel: 17 óra után
06-20/773-3823 

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagyar-
óvár és Sopron környéki) autóipari és
fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított,
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő,
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes
szállást, utazást, valamint bérelőleget
és hosszú távú munkát biztosítunk.
Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/639-
9920 telefonszámon - JOBmotive Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
multi keres betanított munkakörbe,
biztonsági öv összeszerelő kollégákat
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos
munkarendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedő bér mellett,
13. havi fizetést, prémiumot, cafete-
ria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.:
06-70/600-9021 - JOBmotive Kft.

Nincs munkád vagy váltani szeret-
nél? Betanított dolgozókat keres
nemzetközi autóipari cég győri és
mosonmagyaróvári munkahelyére.
Versenyképes fizetés mellé, cafete-
ria-t, szállást, munkába járást,
bérelőleget biztosítunk. Érd.: 06-
70/415-9020 -JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő,
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria, szál-
lás, munkába járás, hazautazási tá-
mogatás, bérelőleg. Érd.:
06-70/415-9021 -JOBmotive Kft.

Budapesti út- és közműépítési
munkára keresünk gyakorlott
munkavállalókat kiemelt fizetéssel.
Művezető, kotrógépkezelő, építőipari
szakmunkás betanított munkás
munkakörökbe. Komplett brigádok
jelentkezését is várjuk. Jelentkezés
telefonon: +36/70/639-3525, e-mail:
nyudut@nyudut.hu

Ausztriában azonnali kezdéssel C
kategóriás jogosítvánnyal, Sofőr kár-
tyával és német nyelvtudással ren-
delkező sofőröket keresünk. Két
hetente fizetés, nettó 2200 euró/hó.
Metal-Work Quality Kft. 06-70/387-
9084

Cégünk petőházi üzemébe azonnali
kezdéssel csomagoló és gépkezelő
munkatársakat keres. Targoncás jo-
gosítvány előny, de nem feltétel.
Érdeklődni: info@pelletprodukt.eu, il-
letve a 06209527488-as számon.
Pellet Produkt Kft.

Munkájára igényes, önállóan dolgoz-
ni tudó, jogosítvánnyal rendelkező
festő alkalmazottat keresek Kapuvár
és környékéről. Vertetics Tamás e.v.
06-30/9024-024

Lakatost keresünk rézcsillárok
javításához, polírozáshoz, összesze-
reléshez. Nettó 1.500 Ft/óra Ács
Autik Kft. 06-30/378-0244 06-
70/369-4367

Gyakorlattal rendelkező MG gépsze-
relőt keresek azonnali kezdéssel.
Traktor Szerviz Kapuvár 06-20/210-
2381

Magyarországi munkavégzésre
tapasztalattal rendelkező  villanysze-
relőt és segédmunkást keresünk. Be-
jelentett munkaviszony. További
információért hívja :06/70/572-8777

Fertődi élelmiszerbolt pénztáros-
eladó munkakörbe állást hirdet.
Valéria Élelmiszerbolt 06-20/479-
6986

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,
20/4237877, 46/321-694Eng.sz.: E-
000452/2014
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