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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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Agrota
ÁKI Mobil
Bambi kisbolt
BNF Kft. Csorna
Csorna Város Önkormányzata
Dr. Simon Istvánné kozmetikus
Gustavo Táskacentrum
Horváth Kitti (Nagy Lajosné)
Horváthné Péntek Julianna
mézeskalács sütő
Jakab Miklósné (Zöld Patika)
Kiss Ferencné – Anna Cukrászat
Magyar Posta

Megkajálsz Büfé
Németh Zalán kereskedő
Rábabrill Optika
Rábaköz MM Zrt. Csorna
Renault Csorna
Simon Éva – Árkád Virágüzlet
Smaragd Virágüzlet
Suzuki Csorna
Szépike Ajándék
Szíjártó Ibolya fodrász
Szuperinfó Csorna-Kapuvár
Thundersnack Ételbár

Köszönettel: Bárdos Kórus

Köszönjük, hogy tombola felajánlásukkal 
hozzájárultak bálunk sikeréhez.



2019. február 15.4 Hírek, információk
a térségből és a világból

Decathlon-Dorko kupa
utánpótlás teremfoci kupát rendeztek Fer-
tődön

Harmadik alkalommal rendezték meg Fertődön De-
cathlon-Dorko Kupát, ahol U-11es játékosok mérkőztek
meg egymással a vándorserlegért, valamint a kupákért
és érmekért. A 8 csapat részvételével zajló tornán a cso-
portmérkőzések után a nagy küzdelmeket hozó
helyosztókon mutatták meg legjobb tudásukat a fiúk és
lányok. A 80 játékos részvételével zajló "futballünnepen"
20 mérkőzésen 60 gólnak tapsolhattak a  nézők.

A torna végeredménye:
1. Tét 5. Fertőszentmiklós
2. Beled 6. Kapuvár
3. Hegykő 7. Fertőd I.
4. Csepreg 8. Fertőd II.

Legjobb játékos: Banai Gergő (Tét)
Legjobb kapus: Szigeti Roland (Hegykő)
Gólkirály: Ábrahám Ákos (Fertőszentmiklós)
Legjobb fertődi játékos: Papp Bence (Fertőd I.)
Legjobb lány játékos: Alasz Hanna (Csepreg)

forrás: inforabakoz.hu

Megkezdte a Castrum az idei versenyszezont

Tatán léptek tatamira
a kapuvári karatésok.

Tatán rendezték meg a
VI. Renmei Kyokushin
Karate Kupát. 26 egyesület
340 nevezője közt 24 Cas-
trumos fiatal versenyzett,
és remek eredménnyel
kezdte meg a 2019-es
Kyokushin karate
versenyszezont. A kapuvári
egyesület fiataljai 9 arany-,
9 ezüst- és 9 bronzérmet
harcoltak ki.

Remek hangulatú, és
mozgalmas versenyt
tudhatnak maguk mögött a
hétvégén a kapuváriak. A
VI. Renmei Karate Kupára
az ország szinte minden
pontjáról érkeztek kara-
tékák. KATA és KUMITE
versenyszámban mérettet-
ték meg magukat a bírák
előtt. A kapuvári Castrum
SC 24 versenyzővel és egy
bíróval (Pantelics Bence)
képviseltette magát a
hétvégén a tatai sport-

csarnokban, mely színültig
megtelt küzdősport rajon-
gókkal.

KATA versenyszámban
Serfőző Hanga Niobé
aranyérmet, míg Németh
János és Németh Virág
ezüstérmet vívott ki kor-
osztályában.
A formagyakorlat versenyt
követően a fiatal ver-
senyzők küzdelemben
mérték össze tudásukat,
majd az alábbi szép ered-
mények születtek:
Aranyérmesek: Serfőző
Lia, Serfőző Zalán, Görgics
Máté, Németh Jankó,
Szücs Hanna, Fandák
Ajándék, Endrődy
Csongor, Csonka Lili
Ezüstérmesek: Németh
Virág, Varga Csanád,
Kovács Kitti, Babos
Boglárka, Kogler Fanni,
Kogler Zsófi, Fülöp Le-
vente,
Bronzérmesek: Serfőző
Hanga, Szücs Ákos, Szalai
Márk, Szántó Ádám, Bacsó

Márton, Horváth Nándor,
Dobos Béla, Dobos Dóra,
Szalai Kitti

- Öt tatamin zajlottak a
küzdelmek. Az órám sze-
rint 15 km-t tettem meg
úgy, hogy Kovács Csaba
mester aktívan segített az
edzői munkában. Örülök,
hogy ilyen szép ered-
ményeink születtek, és
képet kaphattunk arról,
hogy a márciusi Diák-
olimpián kit indíthatunk,
és még mennyi munka vár
ránk. Volt részünk mosoly-
ban és könnyekben is a nap
folyamán, de annak örülök,
hogy mindenki keményen
odatette magát. Büszke
vagyok a csapatra, és
köszönjük támogatóinknak
is a segítséget!- értékelte
Sensei Pantelics Péter a
Castrum edzője a szombati
napot.

forrás: inforabakoz.hu
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2019. február 15.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

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
Márc. 6. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Az ember
társas lény

Márc. 9. szombat 9:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
69. Szimultán Kupa rapid
sakkverseny

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

Márc. 9. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Biebers koncert

Márc. 9. szombat 22:00 óra
Csorna, Kemping
2 éves az Emlékek Éjszakája festi-
val edition 

További  programok

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

Febr. 14-17. csüt.-vasárnap
Fertőd, Esterházy-kastély
Valentin nap programsorozat

Febr. 16. szombat 19:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
Western farsang

Febr. 16. szombat 19:30 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Farsangi bál

Febr. 16. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Sickratman Rockband koncert

Febr. 16. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Acustic 69

Febr. 23. szombat 15:00 óra
Beled, Művelődési Központ
Ki süti Beled legjobb fánkját?

Febr. 23. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Dope Calypso 

Febr. 25. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Ártatlan vagyok!

Febr. 27. szerda 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Isten, áldd
meg a magyart! 

Febr. 28. csütörtök 17:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Motorral Győrújbaráttól
Mongóliáig

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

Márc. 2. szombat 18:00 óra
Kapuvár, KRESZ park
3+2 együttes 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 rendhagyó
énekórái



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816

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

Chevrolet kalos 2007-es évjáratú,
kevés kilométerrel, megkímélt ál-
lapotban, jó gumikkal eladó! Érd.:
06-30/227-1341

Süldő malacok sürgősen eladók. Ár
megegyezés szerint 06-20/582-
3753

200 kg körüli hízó eladó Kapuváron
06-30/932-4327

Hízó disznók eladók. Ár megegyezés
szerint. 06-20/248-8110

100-120 kg-os hízó eladó 06-
30/161-7113

Hízósertés eladó 170 kg-os, 400
Ft/kg Kapuvár 06-30/317-0819

Németjuhász munkavonalú 8 hetes
kölykök oltva féregtelenítve eladók.
06-30/5100-613

Egy éves bárány félidős vemhes
helyhiány miatt eladó. Ui. sza-
lagfűrész forrasztókészlet eladó. 06-
70/566-9346

30 kg körüli malacok eladók Kapu-
váron 06-30/542-8801

Egy éves tojótyúkok eladók Kapu-
váron 06-70/566-5931, 06-70/566-
5937

150 kg-os és 180 kg-os hízók eladók
Kapuváron 06-30/317-0819

Özvegy 70-es férfi keresi párját 60-
as hölgy személyében. 06-30/516-
5873

34-41 éves hölgyet keres komoly
kapcsolat reményében 39 éves férfi
06-70/5151-494

62 éves úr megismerkedne korban
hozzá illő egyedülálló, teltkarcsú,
vidám hölggyel. 06-30/259-0052

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

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

állat

JáRműCsornán csendes utcában telek
eladó. Érd.: 06-30/482-7806 

Kapuváron a templommal szemben
45 nm-es, 2. emeleti garzonlakás
eladó ill. hasonló sopronira cserél-
hető. Érd.: 06-30/654-5873 17 óra
után, vagy hétvégén egész nap lehet.

56 nm-es társasházi lakás felújítva
eladó Csornán a városközponthoz
közel 06-70/362-8535

Csornán eladó családi házat
keresünk. 06-30/929-8887 hétvégén

Veszkényben a volt TSZ major
területén eladó egy 5600 nm-es
közművesített ipari terület 180 nm-
es gabonatárolóval. 06-30/591-9022

Csornán nyugodt, csendes, de
városközponti helyen építési „nyeles”
telek közművek nélkül eladó. 06-
20/7729-257

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

Csornán 3 szobás, téglaépítésű,
gázfűzéses ház eladó. 13,5 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika  +36-
20/50-111-77 

Kónyban a Dózsa Gy. u. 51. ház
eladó. Tel.: 06-20/424-9540

Csornán földszinti 56 m2-es komfor-
tos lakás eladó. 10,5 m Ft CsornaIn-
gatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77  

Beleden 2 szobás, gázfűtéses,
téglaépítésű kis ház eladó.  7 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika  +36-
20/50-111-77  

Tetőtér beépítéses családi ház
Csornán eladó. 06-30/916-1858

Csorna központjához közel eladó
sorház egyik 127 nm-es lakása 3
szoba, nappali, konyha, étkező,
fürdő, WC, garázs fedett kocsibeálló,
valamint 6 m x 20 m-es udvar. Ár: 23
M Ft 06-30/233-1248

Szántóföld eladó Csornán és Bágyo-
gszováton 06-70/341-8745

Kapuváron 62 nm-es teljesen felújí-
tott lakás hosszú távra kiadó nemdo-
hányzónak, állat nem megengedett,
parkolás az udvarban, azonnal
beköltözhető 06-20/385-6818

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

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 városközpontban 120 nm-
es bármilyen tevékenység (akár 2
üzlet, iroda, szolgáltatás,
kereskedelem, vendéglátás, raktár
stb.) működtetésére alkalmas,
igényes üzlethelyiség kiadó. 06-
20/7729-257

Csornán külön bejáratú 1 szoba
konyhás lakás kiadó, gyerek kizárva.
06-30/391-2959

Kiadó

IngaTlanbÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

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

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

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

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

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

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

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

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, mege-
gyezés szerint. 0670/265-7643.

Kárpittisztítás! Autókárpit, ülőgar-
nitúrák, fotelek, székek, matracok
tisztítása rövid határidővel 06-
70/630-8245

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.

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

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

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

Dunnákat, párnákat vásárolok,
hangszereket, porcelánokat, faliórát,
festményeket, szarvasagancsot
hagyatékból, mindenféle öreg hagy-
atékot 06-70/392-2725

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

Terménydarálót lehetőleg KD-161-es
típusút vennék 06-70/207-1052

Műtrágyaszóró és Pöttinger 185
kasza eladó 06-70/375-0512

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

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

Masszírozó ágy eladó Kapuváron. Ár:
10.000 Ft 06-30/214-0002

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel.
Február végéig tavalyi árakon:
96/245-064

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

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

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

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

vEgyES
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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

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.

Kertészeti segédmunkára fiatal férfi
munkaerőt keresünk. Virágkertészet
Vitnyéd 06-70/555-6606

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

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&Partners)

Betonmixerre keresünk gépkoc-
sivezetőt Csorna ill. Kapuvár
környékéről. 06-30/235-5970 Bau-
Trans 2004 Kft.

Ács Antik Kft politúrozót keres régi
bútorok kézi politúrozásához. Tan-
ulási lehetőség is van. 06-70/369-
4367 06-30/ 378-0244

Tapasztalattal rendelkező gépkezelőt
keresek D6K dózerre, és lánctalpas
kotróra. Érd: 06 30 560-9516
Horváth József E.V.

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

Villanyszerelőket keresünk azonnali
munkakezdéssel. Havi nettó alapbér
300.000 Ft-tól. Jelentkezés az adott
e-mail címre fényképes önéletrajzzal:
iroda@noltech.hu . További informá-
ció az alábbi telefonszámon:
06705728777

Szanyi gyárba délutános, 8 órás
takarításra keresünk gyakorlattal
rendelkező Hölgyeket. Bér nettó
130.000 Ft. Nyugdíjasok jelen-
tkezését is várjuk. Tel.: +36-70/375-
7870 (Gála1 Kft)

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!

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.

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. Tel.:
06-70/415-9021 -JOBmotive Kft.

Kiserdei Sertéstelep Kónyban keres
már meglévő csapatába dolgozókat.
Szakmai tapasztalat nem feltétel.
Előny: szakirányú végzettség, állatok
gondozásában, traktorozásban és
karbantartási munkákban való jár-
tasság. Teljes, rész és rugalmas
munkaidő. Jelentkezni: hétfőtől-pén-
tekig 8-12 óráig a telepen 06-
30/3017-127

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.

Ablakszerelésben, festésben jártas
szakembert keresünk! Kalba-Fess
Kft. Érd.: 06-20-397-9696

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrészeket gyártó
partnerünkhöz. 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, 
femmunka.eu@gmail.com (Cor-
TexEuro Kft.)

Rutinos sofőrt keresek 4 tengelyes
billencs teherautóra. Érd: 06 30 560-
9516  Horváth József E.V.

Kapuvári JAM étterem 1 fő főállású
felszolgálót keres. Érd.: 06-30/215-
8577

Bádogost és segédmunkást
felveszek Fertőendrédi munkahelyre.
Németh Gábor 06-30/348-7645

Sofőrt és beugrós sofőrt keresünk!
Licskai Beton- Építőanyag Telep
További információ irodánkban, Ka-
puvár, Kisfaludy sor 15.  

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).
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Agrofarmit 2008 Kft.
Agrota Kft. Gazdabolt
Amazing Nails & Spa -  Élő Kinga e.v.

Andi Fehérnemű
Audi Hungária Motor Kft.
Axiál Kft.
BE-Va Speed Kft.
Bocz Zsuzsanna e.v.
Csorna Város Önkormányzata
Danone Kft.
Daviti – Szabó Kft. Munkaruházat
Erdős- 2002 Kft.
Erika Galéria -Némethné Szűr Erika e.v.

Farkas Kft.
For You  női divat- Káldi Szabina e.v.

Grande Pizza
Horváthné Göncz Mária tűzoltó 
zászlós
Hufbau BNF Csorna
Járműbolt - Szalai 91 Kft.
Judith kozmetika – Horváth- Csete
Judith
Káldi Taxi
Kati cukrászda
Kiss László tűzoltó alezredes
Kocsis Kft. – Kocsis József
Kristóf Autóház
Kugler cukrászda
Lapcom Kiadó

Magyar Közút Zrt.
Márkus Richárd
Megkajálsz Büfé
Menyhárt Tibor
Nabez – Agro Bt.
Napsugár Kft. – Nagy Imre
Nekuti Zoltán e.v.
Németh Zalán e.v.
Nyugat Takarékszövetkezet
Orchidea Virág-Ajándék
Potyond ÖTE
Rasztovich Divatház
Rédecsiné Knapp Ildikó
Renato Bizsutéria
Roth Kft.
Signal Biztosító - Vizserálekné Szili

Mária e.v.

Sprint Iparosház
Szabados Tibi Photography
Szépike Virág-Ajándék
Szolárium Szalon – Hudy Csaba

Szuperinfó Csorna-Kapuvár
Tejtermelő Kft.
Varga Tibor tűzoltó őrnagy
Vidanet Zrt.
Vitaline Bt.
YES női divat- Borsodi Éva

Zita Textil

Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
által rendezett Tűzoltóbál  támogatói: 
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