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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 25.4 Hírek, információk
a térségből és a világból

Legenda sport kupa - Beled
kétnapos teremfoci
kupát rendeztek 21
csapat részvételével.

Varga Gábor és Németh
Zoltán szervezték meg a
Legenda Sport Kupát
Beledben. 21 kispályás fut-
ball csapat vett részt a 2
napos tornán. A csapatok
jobbára baráti társaságok-
ból szerveződtek. A
helyiek mellett, győri,
beledi, kapuvári, jánosso-

morjai, és egy külföldi
csapat is volt: az ausztriai
Raindorfból. 4 csoportban
kezdték meg a küzdelmet a
csapatok, ahonnan az 1. és
2. helyezett jutott tovább a
legjobb 8 közé.

Ott ismét csoportmeccse-
ket játszottak és a csopor-
tok első és második
helyezettje jutott a legjobb
4 közé, ahol már egyenes
kiesés döntött. 
A nyertesek a döntőben, a

vesztesek a 3. helyért ját-
szottak.

1. hely Mamma Mia
2. hely Coloranti
3. hely Csontdarálók
4. hely Messia
Gólkirály Lencse Dániel
/Coloranti/
Legjobb játékos Kleizer
Csaba /Mamma Mia/
Legjobb kapus Ács
Krisztián /Csontdaralók/

forrás: inforabakoz.hu
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2019. január 25.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Febr. 10. vasárnap 9:00 óra
Csorna, Csukás Zoltán
Mezőgazd. Szakgimnázium
II. LEO jótékonysági Focikupa

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

Márc. 3. vasárnap 13:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Gangster Challenge vol. 9. tánc-
verseny

Márc. 5. kedd 8:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
A Garabonciás Együttes rend-
hagyó énekórái

Márc. 9. szombat 10:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Gyerek festés: A kis herceg
világító festékkel

Márc. 9. szombat 14:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Felnőtt festés: Csillogó vitorlák

További 
programok

inforábaköz.hu
oldalon 

találhatók!

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

Jan. 29. kedd 8:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Állásbörze a Változó Világért
Alapítvány szervezésében

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

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

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
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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.

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

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

Renault Clio 1,2 95-ös évjárat, kevés
km-rel, megkímélt állapotban eladó.
06-20/430-7988

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

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

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

100-120 kg-os hízók eladók. 500
Ft/kg 06-30/161-7113

Kis spitz minőségi kölyök eladó 06-
30/262-9045

200 kg-os hízósertés eladó. 06-
30/331-8294

Hízós disznók eladók 120-140 kg-ig
Ár megegyezés szerint 06-20/248-
8110

Parasztpulykák 8 hónaposak eladók.
06-30/9072-069

150 kg-os és 190 kg-os hízók eladók
Kapuváron 06-30/355-7872

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

50 éves, józan életű, nemdohányzó
férfi hosszú távra 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

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

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

állat

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

Hövejen közművesített telek épülő
autópálya közelében eladó. 4,2 M Ft
06-30/851-6993

Csornán második emeleti 54 nm-es,
2 szobás lakás eladó! Tágas, jó el-
rendezésű. A két szobán kívül a
konyha is elég nagy. Fürdő és WC
külön. Hőszigetelt ablakokkal. Ha egy
belvárosi csendes és kényelmes
összkomfortos lakásra vágyik, ez jó
döntés. Tehermentes, azonnal
költözhető. Érdeklődni: 20/9245267-
es telefonszámon

Ha ÖN igényes jó elrendezésű mod-
ern családi házat keres  vidéken itt az
alkalom.  Soborban   120 m2-es 3
szoba étkező+nappalis összkomfor-
tos   családi ház eladó. Beépített
konyha   minőségi gépekkel,
fürdőben   káddal és zuhanyzóval
szép terasszal nagy melléképülettel
3866 m2 telken. Érdeklődni:
20/9245267

Csornán földszinti 56 m2-es felújított
lakás cserépkályha fűtéssel eladó.
10.500.000,- Ft CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Kapuváron 3 szintes, igényes dupla
komfortos családi ház mel-
léképületekkel eladó. 35.900.000,-
Ft   CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Rábacsanakon 2 szobás, gázfűtéses,
komfortos családi ház eladó.
6.500.000,-Ft CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Szilban 2,46 ha szántó eladó 06-
30/833-0647

Kóny, faluközpontban, 784 nm
építési telek eladó. 2.800.000 Ft.
0670/515-0581.

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

Családi ház Csornán hosszú távra
kiadó. Alacsony rezsivel, mel-
léképületekkel, garázzsal. 06-
70/334-9321

Csorna belvárosában családi ház
kiadó. Kaució szükséges 06-30/382-
1096

Kapuváron városközpontban 38 nm-
es bútorozott lakás hosszú távra
kiadó. 06-30/812-8122 17 óra után

Kiadó

IngAtLAnBÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS
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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

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

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

Gipszkartonozási munkák: álmen-
nyezetek, szerelt falak, tetőterek,
festés, tapétázás. 06-70/434-0125

Takarítás: házak, lakások, irodás,
egyéb épületek takarítása 06-
70/434-0125

Favágást, döntést, darabolást, fel-
gallyazást vállal gyakorlattal ren-
delkező erdész Csorna- Pápa- Beled
környékén. 06-30/453-9124

Nyílászáró, redőny, szúnyogháló.
Ingyenes felmérés! Kedvező ár! Tel:
06/20/481-8124

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

Esküvőkre, egyéb rendezvényekre
hűtőkamra, sátor, padlózat, sörasz-
talok bérelhetők. 06-30/2255-560

Kugli hasítógép 5 tonnás, 220 W-os
eladó. Iá.: 40.000 Ft Tel.: 06-96/779-
044

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.

Elektromos kerékpár keveset
használt eladó. 06-20/430-7988

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

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

MTZ 80-as, Grúber, 3-as eke, 400 l-
es permetező, négylevelű foga,
műtrágyaszóró felszámolás miatt
eladó. 06-20/5090-296

Kukorica vetőmagok: Dekalb, Pio-
neer, Syngenta januárban akciósan
rendelhetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

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

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

28-as női kerékpár, 2 db Hajdú cen-
trifuga1200 for, gyermekheverő tar-
tozékaival eladó. Érd: egész nap
06-20/9211-872

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

Keresek UNHZ-500 vagy 750-es
markolóhoz trágyarakó villafogat
megvételre. 06-30/421-9142

4 db téli gumi Ignis autóra eladó és 7
db szénabála eladó. 96/257-841

Pattogatni való kukorica kis és nagy
tételben eladó. 06-70/456-8835

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

Költöztetést, áruszállítást vállalok
belföldi és nemzetközi viszonylatban
is kedvező árakkal. Érd.: 06 20 360
6197

Gyümölcsfa metszést, favágást, lom-
talanítást vállalok. 06-30/910-1935

Vállalunk szobafestést, mázolást,
tapétázást, homlokzatszigetelést.
Minőség, megbízhatóság, korrekt ár.
06-30/265-2478

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

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

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

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

Járólapozást, csempézést parket-
tázást, szőnyegpadló lerakást vál-
lalok. 06-20/598-5155
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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)

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

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

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

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.

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

Asztalos munkatársat keresünk ka-
puvári munkahelyre. NM Bútor Kapu-
vár 06-70/310-2462

CNC-gépkezelőket, karbantartó gé-
plakatosokat, minőségellenőröket
keresünk sárvári munkahelyre, autói-
pari alkatrészeket gyártó part-
nerünkhöz. Hosszú távú
munkalehetőség, kiemelten magas
bérezéssel (Nettó: 1.600 Ft órabér),
50 km-es körzetből 100%-os utazási
költségtérítés, távolabbról érkező
kollégáknak igényes díjmentes szál-
lás biztosított. 06-70/527-2554, fem-
munka.eu@gmail.com (Cor-TexEuro
Kft.)

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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