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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 tartalmáért 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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Hírek, információk
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a térségből és a világból
Médiapartner/hírforrás: inforábaköz.hu térségi portál

naVinfo - sok kicsi sokra megy

Az szja 1+1%-áról idén is
egészen május 20-ig lehet
rendelkezni. A támogatott
szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, miközben a
felajánlás csak néhány perc
ﬁgyelmet
igényel
az
adózóktól.

Nemzeti Tehetség Programot.
A rendelkezőnyilatkozat
elektronikusan, papíralapon
vagy
személyesen
is
benyújtható a NAV-hoz,
akár a bevallás részeként,
akár önálló nyilatkozatként
is a „18EGYSZA” lapon
május 20-áig. Az szja 1+1
százalékáról rendelkezni
leg-egyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV
webes kitöltőprogramjával
lehet.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallás
webes felületének kezdőoldalán feltünteti a rendelkezés lehetőségét az adó
1+1 százalékáról azért,
hogy minél többen a lehető
leg-egyszerűbben támogathassanak
civil
szervezetet, egyházat vagy a

A korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók
továbbra is összegyűjthetik
a munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben
az esetben legkésőbb 2019.
május 10-éig lezárt borítékban – a boríték ragasztott
felületén a munkavállaló
által saját kezűleg aláríva –

a legtöbben gyermekek
fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel
adójuk 1 százalékát.

kell átadni a munkahelyen a
nyilatkozatot. A munkáltatónak a nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen
állapotban, kísérőjegyzékkel
együtt, zárt csomagban
2019. május 20-ig kell
továbbítania a NAV-hoz.
Felajánlásokat kizárólag
azok a civil szervezetek
kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAVnál, valamint a technikai
számmal rendelkező, bevett
egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzat. A
NAV honlapján valamennyi
lehetséges
kedvezményezett megtalálható.
2018 óta a bevett egyház
technikai számára szóló,
formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan ﬁgye-

lembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg másik
technikai számos kedvezményezettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem
vonja vissza.
A civil kedvezményezett és
a kiemelt költségvetési
előirányzat számára viszont
– a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente
kell megtenni a felajánlást.
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
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Mit? Hol? Mikor?
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programok a környéken

könyVajánló
Márc. 30. szombat 21:00 óra Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.
Kapuvár, Shop-Stop
A négy nővér - A Romanov nagyhercegnők
elveszett életei - Helen Rappaport
Intim Torna Illegál koncert
Ápr. 3. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Gyógyító
kert, gyógyító konyha

További
programok

inforábaköz.hu
Márc. 8. péntek 9:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Nőnap Eszterházán
Márc. 8. péntek 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Kastélykoncert: Az evidencia
erejével – Frankl Péter, Perényi
Miklós, Ittzés Gergely
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. 13. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Az életet
adó víz
Márc. 14. csütörtök 22:00
óra
Kapuvár, Shop-Stop
Truesounds Music Showcase

Márc. 19. kedd 14:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Play – A dunaújvárosi Bartók
Táncszínház vendégjátéka
Márc. 20. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A revízió
bűvöletében

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

Márc. 23. szombat 22:00 óra
Csorna, Termál parkoló
Acustic 69, Burai, Lévai

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

Márc. 23. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
AB/CD 15. Születésnapi Turné
Márc. 27. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: “Oly távol
vagy tőlem”. Kalandozások
Kelet-Ausztráliában

Az angyal - Katerina Diamond
Az elhagyatott vasúti őrbódé leégett romjai
között egy elszenesedett holttestet találnak. A
gyújtogatással a magányos és kissé különc tizenéves Gabriel Webbet vádolják. A fiú valóban a
helyszínen tartózkodott, a kihallgatás alatt azonban végig tagadja, hogy köze van a bűncselekményekhez. Imogen Grey őrmester - aki egykori
önmagát látja a lázadó kamaszban - hisz a fiú ártatlanságában, és
mindent megtesz azért, hogy bebizonyítsa az igazát.
A nagy állatkerti fogmosás - Sophie Schoenwald, Günther Jakobs
Valami bűzlik az állatkertben. Mert senki nem mos
fogat! De az állatkert igazgatójának, dr. Száy
Lehelnek máris van egy pompás terve.
Vakmerő küldetésre küldi Menta Mártont, a
sündisznót: egy kis fogkrém a tüskés hátra, és már
kezdődhet is a nagy állatkerti akció! Márton sikálja és suvickolja,
fényesíti és takarítja a sok fogat - nagyot, kicsit, hegyeset egyaránt.
Ez élete eddigi legnagyobb kalandja. Üdítő történet a fogmosásról,
amin sokat lehet nevetni és csodálkozni, de lehet akár utánozni is!

Márc. 16. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Supernem 17

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

Márc. 10. vasárnap 17:00
óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Nőnapi operett gála

oldalon
találhatók!

1918. július 17. Négy fiatal nő lesétál annak a
jekatyerinburgi háznak a pincéjébe, amely egy
ideje már az otthonuk és börtönük. Közülük a
legidősebbik huszonhárom, a legfiatalabb
mindössze tizenhét éves. Szüleikkel és öccsükkel
együtt valamennyiüket brutális módon meggyilkolják. Bűnük csak annyi, hogy minden oroszok cárjának és
cárnőjének a lányai.
Helen Rappaport, a jeles életrajzíró az eddigi leghitelesebb beszámolót tárja elénk e könyvében Olga, Tatyjana, Marija és Anasztaszija
nagyhercegnőkről.

Köszönjük, hogy hozzájárultak
Batyusbálunk sikeres lebonyolításához!
Agrota Kft
Áki-Mobil
Állatpatika Csorna
Andi fehérnemű
Ángyán Csilla fazekas, népi iparművész
Árkád virágbolt
Baranyai Zoltán és családja
Bella Erzsébet
Betti fodrász
BNF Kft
Bringa Kerékpárszaküzlet Csorna
Cipő és Kulsz szerviz
Családi János
Csepregi család
Csornai Rendőrkapitányság
Diána élelmiszer
Díszállat- és Horgászcikk
Kereskedelem
Dobos ház
Edit masszázs
Erdős-2002 Kft
Erste Bank
Farkas Diána - fődíj felajánlója
Fehér Holló gyógyszertár

Finta Autósiskola
Forgács csempeház
Grande Pizza
Ha-Zso Cipő
Hanyi Vadászbolt
Harmónia szépségszalon
Hegedűs Lívia
Herceg Ernőné
Járműbolt Csorna
Julcsi kézimunka
K&H Bank
Kabasi pékség
Kapitány étterem
Kati cukrászda
Kisvadász Vendéglő
Kriskó Sajtműhely
Kugler cukrászda
Mango Fitnesz Klub
Medfour Kft
Megkajálsz büfé
Molnár Zsolt méhész
Ni-Ro Bt
Noé bárkája kisállatkereskedés
Rábabrill Csorna
Renato
Sárkány étterem

Silver Divat
Simon László Virágbolt
Smaragd Virágüzlet
Sooters fotó Csorna
Sprint Iparosház
Szabados Tibi Photography
Szanisz hús
Szele-Virányi Melinda
Szépike Virág és Ajándék
Színes Ötletek Boltja Csorna
Szuperinfó Csorna-Kapuvár
Szü-Va Számviteli és Adótanácsadó Kft
Szücs Adrienn adószakértő
The 90ERS Bringabolt és szerviz
Thundersnack
Toni pékség
Városi Könyvtár Csorna
Virágvarázs Műhely
Vitaline Bt
Y-csapágy
Zita textil
Zöld patika
Kerényi György Alapfokú Művészeti Iskola
Szülői Szervezete
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Ingatlanbörze
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eladó és kiadó ingatlanok

Csornán csendes utcában telek Fertődön, a Bartók Béla utcában, 45
Kiadó
nm-es tégla lakás eladó.
eladó. Érd.: 06-30/482-7806
Szántóföldet bérelnék Bogyoszló 15
Kapuváron 2 db egyenként 550 nm- 2.emelet,1+1 szoba. 18,9 M Ft, +36- km-es körzetében. ÁR: minimum
20-968-6061
es telek széles utcafronttal eladó.
2600 Ft/AK, vagy FIX hektáráron
Egyik sarki telek öreg házzal, víz, vil- Dörben építési telkek eladók. 06- megbeszélés szerint. Rugalmasak
lany van. Másik rendezett gyümölcs- 30/355-1614
vagyunk, hívjon bátran egyedi ajánfákkal, közművek a telek előtt. Ár: Farádon építési saroktelek, höveji latért. +36 30 420 7677
5,2 M Ft/telek 06-20/363-1841
szilvásokban hétvégi telek eladó. 06- Csornán családi ház albérletbe kiadó.
1 ha fás árok eladó Rábacsécsény- 30/450-8537
06-70/312-5392
ben Ár megegyezés szerint 06Csorna központjában bútorozott gar30/2770-895
zonlakás kiadó, zárt parkolóval 0620/213-8986
Csorna belvárosában 30 nm-es
iroda- üzlethelyiség , klímás kiadó.
06-30/321-8004

JáRm ű
Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816
Chevrolet kalos 2007-es évjáratú,
kevés kilométerrel, megkímélt állapotban, jó gumikkal eladó! Érd.:
06-30/227-1341
Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vételeladás- beszámítás. Farád 0630/602-8858
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
Jó állapotban lévő VW Golf 1,6 eladó
220.000 Ft Kisfalud 06-30/2522680
Mercedes 270 CDI 2000.11. havi
DEUTZ HUMBOLD traktor 1955 2 db
ARO 10 1990-es eladók. 96/257003

áll at
19 db 7 hetes herélt malac eladó.
06-20/582-3753
Egy éves tojótyúkok eladók. Csorna,
Szatmári u. 36. 96/263-807,
96/264-231
Hízósertések eladók Csornán 0620/6248-507
Kínai bütykös ludak, néma récék
(tenyész) eladók Beleden 0620/952-3439
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
150 kg-os hízósertés eladó. Szany
06-70/234-3584
4-5 kg körüli, kukoricán tartott kakasok eladók. Babót 06-70/337-3514
Napos kakasok, előnevelt vörös kendermagos fehér húscsibék előjegyezhetők, 9 hetes jércék kaphatók.
Babót 06-70/337-3514

Házi magyar kacsa eladó akár
továbbtartásra, akár vágásra.
10db.2500 Ft/db. Érd.: 06305309401 Fertőd.
120-150 kg-os hízok eladók Babóton
06-30/440-2835
120-170 kg-os hízó eladó 400 Ft/kg
06-30/161-7113
Racka birka eladó. Kapuvár 0620/532-7210

táRSKER ESŐ
35 éves káros szenvedélyektől
mentes fiatalember keres gyermektelen, megbízható barátnőt komoly
kapcsolatra
Kapuvár-Csorna
környékéről 06-30/524-3656
62 éves úr megismerkedne korban
hozzá illő egyedülálló teltkarcsú
vidám hölggyel. 06-30/259-0052

SzolgáltatáS
Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák:
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők,
szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. kedvezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila
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 kiszállítást vállalok. 06-30/939-1346
Épületek Energetikai Tanúsítása.
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése Tel.: 30/9564-771
www.energiaexpert.hu
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Szobafestést, tapétázást, burkolást,
kéményrakást,
ereszcsatornák
tisztítását egyéb kőművesmunkákat
vállalok.
06-70/311-6783
raklapfa@gmail.com
Kádfelújítás beépített állapotban,
garanciával. 06-70/389-6277
Horváth Faiskola: gyümölcsfa
oltványok, bogyósok, dió, mogyoró,
dísznövények, tuják. Szaktanácsadás. Csorna, Bősárkányi út (Csorna
felől a 2. lejáró) Nyitva: H-P 8-16,
Szo: 8-12 06-30/283-7573
Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. 0670/265-7643.
Költöztetést, áruszállítást vállalok
belföldi és nemzetközi viszonylatban
is kedvező árakkal. Tel.:06 20 360
6197
Bútorok szét és összeszerelését illetve házhoz szállítását vállalom.06/20/360-6197
Mini markolóval földmunkát vállalok.
Alapásást,tükörkiszedést,csatornázá
st...stb. Érd:06/30/4466-323
Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. 0670/675-0654.
Mindenféle épületek, házak bontását
vállaljuk saját gépparkkal korrekt
áron. (belső kisebb nagyobb bontásokat is) 06704164510
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Esküvőkre, egyéb rendezvényekre
vE gyE S
hűtőkamra, sátor, padlózat, sörasztalok bérelhetők. 06-30/2255-560
Tűzifa eladó Hövejen igény szerint.
Burkolás, kőműves munkák, bontás (Cser, tölgy, kőris, fűz, nyár) Érd:06javítást vállalok. Horváth Kristóf e.v. 30/655-60-85
Dunnákat, párnákat vásárolok, hangsz06-20/3671-611
ereket, porcelánokat, faliórát, festRedőnyjárat indul a megye minden
ményeket,
szarvasagancsot
településére, ingyenes helyszíni árahagyatékból, mindenféle öreg hagyajánlattal! Hérics Redőny: 96/242tékot 06-70/392-2725
655, 06-30/204-0-205, e-mail:
Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
hericsredony@gmail.com
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6 kárNyílászáró, redőny, szúnyogháló. pitos szék 50.000 Ft színválasztékkal,
Ingyenes felmérés! Kedvező ár! Tel: raktárkészletről elvihető. 06-30/63906/20/481-8124
1574 www.szaszabutor.com
Palatetők bontás nélküli átfedése, Utb, universal román traktort vásárolcserepes lemezek, bádogos munkák, nék hiányos állapotban is. Tel: 06stablon deszka lemezelése tetőfedés, 30/5883687
tetőjavítás lapostetők szigetelése MTZ 80-as, gruber, 3-as eke, nékúpcserepek kikenése tetőmosás gylevelű fogas műtrágyaszóró felszájavítások vállalása. 06-20/293-1175 molás miatt eladó. 06-20/5090-296
Épületek belső-külső felújítása, kar- Egytengelyes gyári billenős pótkocsit
bantartása, takarítása, kőműves vásárolnék
okmányok
nélkül
munkák tetőjavítás bádogos munka, is./Hódgép, Agrogép, Szentendrei eb/
tetőtisztítás, javítások, beázások el- Tel: 06305883687
hárítása 06-30/730-9587
Új, építkezésből megmaradt és bontott
Cseréptetők, kémények javítását, nyílászárók nagy választékban 600 dbtetőszigetelést, bádogos munkákat, os raktárkészletről azonnal vihetők!
tetőfedést ereszcsatornázást, építői- www.hasznaltablak.hu
pari munkákat beázások megszüntetését vállaljuk 06-30/379-9913

Hagyományosan füstölt (nitritmentes)
sertéshús termékek folyamatosan
kaphatók Beleden 06-20/952-3439
Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méretűek, felül üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér színben,
jobbos és balos kivitelben eladók. Ár:
59.900
Ft/db.
Munkaidőben:
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 .
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal, 98*208-as
méret (egyszárnyas kivitel) 64.900
Ft/db, valamint 138*208-as (kétszárnyas kivitel) 89.900 Ft/db.
Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan, 1
év garanciával, 240*200-as, 240*210es, és 250*200-as méretben 79.900
Ft/db. Munkaidőben: 0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
Dunnákat, párnákat 26.000 Ft/kg-ig,
hagyatékot vásárolok. Lomtalanítást
vállalunk. 06-30/710-6103
Terhessé vált cégét megvásároljuk!
Magas házipénztár, magas tagi kölcsön előny! 06-30/345-4724
Soproni kékfrankos minőségi vörösbor
termelőtől 380 Ft/liter eladó. Házhoz
szállítás megoldható. +36-20/9454353
Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 W-s
eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth Mátyás 06-30/637-0630

Saxonia 3 m-es 25 soros
gabonavetőgép, SPC 6-os kukoricavetőgép műtrágya adagolóval talajfertőtlenítő adagolóval, 6 m-es
gabonabehordó csiga, 3 m-es újszerű
állapotú ásóborona eladók. 0630/591-9022
Pajtában tárolt kisbálás lucerna eladó
vagy haszonállatra cserélhető. 0630/263-5730
Eladó: egy db antik jellegű kanapé, 1
db antik jellegű fotel, 3 db antik jellegű
szék garnitúra. Ár: 60.000 Ft
(alkuképes) 96/252-636
Figyelem!! Vásárolok hagyatékot
pincétől a padlásig. Bontószéket,
gyalupadot, régi bútorokat, tollat,
fateknőket, kis és nagy mennyiségben
vashulladékot, színesfémet 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, Simson Start vagy
Schwalbet teljes hagyatékot vásárolok.
Hívjon bizalommal, házhoz megyek
96/244-930,06-20/977-9690
Takarmánynak széna, lucerna, zab
meg szalmabála eladó. Érd.: 0620/3131-360
Őrségi tökmagolaj kapható minden
páratlan héten szerdán a csornai piacok közvetlenül a termelőtől. Kónya
Lajos 06-30/363-5492
Garantáltan másodfokú bőtermő
tavaszi sörárpa csávázva,tisztítva vagy
anélkül eladó. Érdeklődni : 0630/9393-813
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Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kereseti lehetőség, azonnali kezdés. 0630/2379-845
A Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás
Szociális
Központ
munkatársakat keres: Pásztori
székhelyre: ápoló, gondozó, szakmunkás,(96/285-220), Időskorúak
Otthona Nagylózs: ápoló, gondozó
(99/536-055),
munkakörök
betöltésére, határozatlan időtartamra.
Jelentkezni lehet a telephelyvezetőknél, hétfőtől-péntekig 815 óráig, a fent megadott
telefonszámokon.

Nyugdíjas munkavállalók jelentkezését várjuk részmunkaidős és
folyamatos munkavégzésre a
következő feladatokra: árufeltöltő,
takarító, konyhai kisegítő, szakács, illetve többféle betanított és könnyű
fizikai munka. Jelentkezni a
0620/335-7312 és 06/822-514 telefonszámokon, vagy személyesen a
Győr, Bartók B. u. 8. sz. alatt lévő
Északi Szomszédok Nyugdíjas
Szövetkezet irodájában lehet.
Diana Étterem konyhai kézilányt
keres 96/280-775, vagy személyesen

Szanyi gyárba délutános, 8 órás
takarításra keresünk gyakorlattal rendelkező Hölgyeket. Bér nettó 130.000
Ft. Nyugdíjasok jelentkezését is várPetőházi Termálfürdő nyári szezonális juk. Tel.: +36-70/375-7870 (Gála1
munkára 1 fő gépész és 2 fő Kft)
úszómester munkatársat keres. Érd.: Pellet Produkt Kft petőházi üzemébe
06-30/530-4462
azonnali kezdéssel csomagoló és

Németül jól beszélő hölgy munkatársat keresek kereskedelemben Kapuvár és környékéről. Jelentkezni lehet:
Pannónia Üzletház 96/241-188 102
és 103-as mellék
Állás: Festőknek Dryvitben jártas festőket alkalmaznánk Csorna, Jánossomorja környékéről. Munkavégzés
helye: Győr 30 km-es körzete.
Elérhetőség:+36/30/500-9794 Szeitz
e.v.

gépkezelői munkatársat keres.
Érdeklődni: info@pelletprodukt.eu, illetve a 06209527488-as telefonszámon.
Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95,
06-30-313-35-16
(Pabian&Partners)

Csornán a Zöldfa Vendéglőbe konyhai
kisegítő és takarító munkatársat
Gipszkarton szerelőt, festő szak- felveszünk. Érd.: 06-30/2272-318
munkást és segédmunkást felveszek Monako cukrászdába főállású pultosazonnali kezdéssel. Érd.: 06-30/333- felszolgálót keresünk. Jelentkezni az
4275 Schmuk Gábor e.v.
üzletben.
Április elején nyíló üzletünkbe
keresünk 4 órás alkalmazottat.
További információ személyesen, 0620/420-4447 Szedopi Bt.

Pásztori Község Önkormányzata falugondnoki állást hirdet. Bérezés: megegyezés szerint, továbbá Cafeteria és
munkaruha juttatás. B kategóriás jogosítvány szükséges. A munkakör
betölthető: 2019. március 7-től.
Érdeklődni a 06-70/459-10-86-os
telefonszámon lehet.

Munkájára igényes önállóan dolgozni
tudó, jogosítvánnyal rendelkező festő
alkalmazottat keresek Kapuvár és
környékéről. Vertetics Tamás e.v. 0630/9024-024
Fertődön Loreal Beauty szalon
Kőfaragó és műkőkészítő műhelybe pedikűrös-manikűrös-műköröm építő
főállású és részmunkaidős (alkalmi munkatársat
keres
meglévő
munkavállaló) személyeket alkal- vendégkör mellé márciustól. Németmaznék B kategóriás jogosítvánnyal nyelv tudás előny 06-70/385-05-29
hosszú távra, bősárkányi telephellyel. Fertődön Loreal Beauty szalon fiatal
Jelentkezni személyesen: Bősárkány, agilis férfi-női fodrászkollégát keres,
Ipar u. 3. 96/271-188, 06-30/650- ingyenes Loreal képzési lehetőséggel.
2467 Rácz István e.v.
Németnyelv tudás előny 06-70/385Női-férfi
fodrász
pedikűrösmanikűrös munkatársat keresünk
Hegykő Termálfürdő. 06-20/7733566

0529
Csornán Nemes Pékségbe délelőttös
műszakba bolti eladót keresünk 0630/9277-834

Csornán Nemes Pékségbe B
kategóriás jogosítvánnyal munkatársat keresünk éjszakai kiszállítói
munkára heti 1-2 napra 06-30/9277834
Fűnyíró traktorra „B” jogosítvánnyal
rendelkező dolgozót felveszünk Érd:
8-16 óra között 06-30/9239-460
Csapó András e.v.
Beledi pékáru boltba bolti eladót
keresünk 06-30/9277-834

oKtatáS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/6374750. www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011).

2019. március 8.

állásbörze

11

12

állásbörze

2019. március 8.

2019. március 8.

állásbörze

13

14

állásbörze

2019. március 8.

2019. március 8.

állásbörze

15

2019. március 8.

17

Elektromos autók és új technológiák
a 89. Genfi Nemzetközi Autókiállításon
Március 5-én kedden a sajtónappal
vette kezdetét a 89.
genﬁ nemzetközi autókiállítás.
70 kiállító több mint száz
világ és európai premiert
tart a világ egyik legfontosabb
autókiállításán. Több gyártó is
jubileumát ünnepli: a
Bentley 100, a Fiat 120
éves fennállása alkalmából különleges szériákat, tanulmányokat
mutat be.

Az elmúlt években
kisebb hangsúlyt kaptak
a jövő formai és technológiai megoldásait bemutató koncepció autók,
idén azonban számos
nagy autógyártó készített
tanulmányautót.
A Fiat a Centoventi, az
Alfa Romeo a Tonale, a
Citroen a Citroenist, a
Honda az Urban EV-vel,
a Seat a Cupra Formentorral, a Skoda a Vision
IV-vel mutatja be, hogy
milyen elképzelései vannak a jövőről.
A
Magyarországon

gyártókapacitással rendelkező konstruktőrök
közül az Audi és a Suzuki
nem mutatott be újdonságot, a Mercedes a
Kecskeméten gyártott
CLA 250 Shooting Brake
modellt mutatta be világkapott, mint a végső
premier keretében.
nyertes, ezért a 60 tagú
A sajtónapokat meg- zsűrinek külön kellett
az
első
előzően, hétfőn jelentet- döntenie
ték be, hogy az helyről.
Év autója díjat a Jaguar
I-Pace nyerte el.
Az Alpine A110 modellje
az
első
szavazáson
ugyanannyi
pontot

A kiállítás a nagyközönség előtt március 7-től
17-ig lesz nyitva a genﬁ
Palexpo területén.
forrás: mti
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Viszlát, dízel...

Az utóbbi években a dízel
autók aránya Európaszerte csökkent, és a
hazai trendek is hasonlóan
alakulnak.
A
Használtautó.hu adatai
szerint 2012-ben még az
érdeklődők
mintegy
kétharmada
gázolajos
autóra szűrt, tavaly viszont már csupán harmaduk
volt
rájuk
kíváncsi. A 2015-ben
kirobbant dízelbotrány
igencsak rányomta a bélyegét az eladásokra, ami
persze felfogható pozitívumként is, ha a
károsanyag-kibocsátást
nézzük.

eladásoknál mindössze
13,8 százalékos volt,
később már az autóknak
akár több mint fele gázolajos motorral fogyott.
A csúcsérték 55,7 százalékos dízelaránnyal 2011ben
adódott,
sőt,
2008-ban
a
Franciaországban
eladott
autók 77,3 százaléka volt
gázolajos. 2017-re az
arány 44,4 százalékra
esett, míg 2018 szeptember végéig az EU-ban 34,7
százalékra zuhant a
dízelek aránya, ami azt jelenti, hogy eladásuk az
amúgy növekvő piacon is
közel ötödével, 18 százalékkal csökkent. Bár a
dízelek helyett a legtöbb
vevő benzinest vesz,
közben 37,4 százalékkal
nőtt az elektromos, 37,1gyel a hibrid, 24,5-tel a
konnektoros hibrid modellek eladása.

Az Európai Autógyártók
Szövetsége
(ACEA)
adatai azt mutatják, hogy
míg 1990-ben a dízelautók aránya az újautó-

A hazai, árérzékenyebb
piacon – az új autók
körében – sosem érte el
az 50 százalékos szintet a
dízelek aránya, ám 2010

pár éve még mindenki gázolajos
autót akart, mára
tömegek fordulnak
el tőle a használtautó vásárláskor is.

és 2015 között szerényebb ingadozásokkal
40-46 százalék között
mozgott. 2017-ben már
csupán 32 százalékos,
tavaly pedig 2007 óta
nem tapasztalt mértékben szerény arányban,
mindössze 24 százalékban keltek el gázolajjal
hajtott autók.
A használtautós oldalon
2012-ben még az érdeklődők mintegy kétharmada gázolajos autóra
szűrt, tavaly már csupán
harmaduk volt rájuk
kíváncsi, s a gázolajos
modellek aránya a külföldről behozott autók

körében is csökken.
“A
dízelek
iránti
lelkesedés hiánya voltaképp jó hír, hiszen a benzineseknél jellemzően
szerényebb fogyasztásuk
és szén-dioxid-emissziójuk mellett egyéb káros
anyagokból, például nitrogén-oxidokból és szénhidrogénekből, valamint
a 2014-ben bevezetett
Euro VI-os norma alatt
koromrészecskékből is
többet pufognak ki, ami
egyértelműen káros a légminőségre,
így
az
egészségünkre is.
Lenne persze még hova
fejlődni, hiszen a behozott autók több mint fele

több mint 10 éves, azoknak is csaknem 50 százaléka gázolajos, épp olyan
(legfeljebb Euro 4-es)
emissziós normával, amilyennel Hamburg vagy
Stuttgart belvárosába már
be sem lehet hajtani.
Az alacsony fogyasztásra
vágyók számára továbbra
is ajánlottak a hibrid
modellek, melyek piacrésze hazánkban is egyre
látványosabban bővül” –
mondta Katona Mátyás, a
Használtautó.hu autós
magazinjának
főszerkesztője.
forrás: hvg.hu/autó
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ezek most a leginkább és legkevésbé
megbízható 3 éves autók
amerikai piacon jelenleg
mely 3 esztendős autók
számítanak a leginkább és
legkevésbé megbízhatónak. A 2018-as adatok
alapján elmondható, hogy
az említett személyautók
esetében 100 járműre
A J.D. Power nyil- iparági átlag szerint mintvánosságra hozta VDS egy 136 probléma jutott.
(Vehicle Dependability
Study) jelentését, melyből Messze átlag felett telaz derül ki, hogy az jesített a Lexus, mely

Íme az aktuális
toplista, melynek
élén egy japán, a
végén pedig egy
olasz márka található.

japán márka a toplista
első helyén végzett a
maga 106 pontos eredményével.
A dobogó második fokára
az egyaránt 108-108 pontos Porsche, illetve Toyota gurulhatott fel, amit
aztán a Chevrolet (115
pont), a Buick (118 pont),
a Mini (119 pont), a
BMW (122 pont), az
Audi (124 pont), a

Hyundai (124 pont), illetve a Kia (126 pont)
követ a sorban.
A toplista legvégén pedig a 221 pontos Land
három márka igen erős Rover, illetve a 204 ponlemaradást mutat a riváli- tos Volvo található.
saihoz képest. A Fiat 249
forrás: hvg.hu/autó
ponttal a legutolsó, előtte
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