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2019. március 16.2

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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Hírek, információk
a térségből és a világból

Médiapartner/hírforrás: inforábaköz.hu  térségi portál

Március 15 - Legyen béke, szabadság és egyetértés
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2019. március 16.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

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

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

Márc. 23. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
AB/CD 15. Születésnapi Turné

Márc. 26. kedd 18:00 óra
Kapuvár, Művészeti Iskola
Fordulj vígan koszorú! Rábaközi

Ápr. 6. szombat 17:30 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
Tavaszköszöntő rock est

Ápr. 12. péntek 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
ByeAlex és a Slepp

Ápr. 13. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Kastélykoncert: Áhítattal
emelem fel szemem

Ápr. 27. szombat 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
A Pántlika Táncegyüttes 35 éves
jubileumi műsora

Ápr. 27. szombat 19:00 óra
Öntésmajor, S-Öntés Étterem
Ismerkedési est

További  programok

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

Pálinkafőzés-Ágyas pálinka és likőr
készítése - Dr. Panyik Gáborné

A jelenleg érvényben lévő rendeletekkel!
Jó  minőségű  pálinkát  csak  kifogástalan
minőségű,  aroma  alapján,  teljes  érettségű
gyümölcsből  lehet  készíteni!  Az  a  régi,  hibás
szemlélet, mely szerint a pálinkák alapanyaga az
a gyümölcs, amely nem felel meg a fogyasztási,
konzervipari  és  más  felhasználási  területek  minőségi
követelményeinek, ma már nem követhető szempont a gyártók
számára.

kÖnyVajánló
Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.

A Vatikán titka - Sir Steve Stevenson 
A Vatikáni Könyvtár gyűjteményéből váratlanul
eltűnik a híres festő, Raffaello titkos végrendelete.
Agatha és Larry azonnal Rómába utaznak, hogy
iderítsék, ki lehetett a tettes. Segítségükre van
Rómában élő rokonuk, Algernon bácsi is, aki régi
szövegek megfejtésével foglalkozó írásszakértő.
Az unokatestvéreknek így sikerül a tolvaj nyomába eredni, és közben
még egy szenzációs felfedezésre is sor kerül!

Sherlock Holmes-A háború istenei - James
Lovegrove
1913. Európa borús egén gyülekeznek a háború
fellegei. A vén kontinens kifordult a sarkaiból, és
puskaporos hordóvá változott, melynek elég egy
szikra, hogy robbanjon. 
Beachy  Head  vadregényes  tengerpartján,
mindössze egy mérföldre a visszavonultan élő
idős  detektív,  Sherlock  Holmes  otthonától  egy  fiatalember
holttestére bukkannak. A legendás nyomozópáros - Holmes és Wat-
son  - újra akcióba  lendül, hogy kiderítsék,  vajon  tényleg öngy-
ilkosság történt-e, ahogy a körülmények sugallják, vagy ennél sokkal
többről van szó...

játékok, mondókák, dalok című
könyv bemutatója 

Márc. 27. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: “Oly távol
vagy tőlem”. Kalandozások
Kelet-Ausztráliában

Márc. 30. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Intim Torna Illegál koncert

Márc. 30. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Acustic 69, Raul

Ápr. 3. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Gyógyító
kert, gyógyító konyha

Ápr. 5. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Jimmy musical

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, csatornadugulás)
értesítsék diszpécserszol-
gálatunkat:  tel.: 96/311-753

Közterületi hibabejelen-
tések a 06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon.

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

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

Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vétel-
eladás- beszámítás. Farád 06-
30/602-8858

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

Skoda superb 1.9 pdtdi, 130 LE,
2005-ös évjáratú autó, kevés km-
rel, megkímélt állapotban, sok extrá-
val, téli-nyári kerékgarnitúrával,
vonóhoroggal eladó! Érd.: 06-
20/772-0640

Audi A3 1.6 benzin, 2010-es évjárat,
5 ajtós, megkímélt állapotban, kevés
km-rel, téli-nyári kerékgarnitúrával,
vezetett szervizkönyvvel eladó! Érd.:
06-20/772-0640

Napos kakasok, előnevelt vörös ken-
dermagos fehér húscsibék elője-
gyezhetők, 10 hetes jércék
kaphatók. Babót 06-70/337-3514

120-170 kg-os hízó eladó 400 Ft/kg
06-30/161-7113

Racka birka eladó. Kapuvár 06-
20/532-7210

Egy éves tojótyúkok eladók. 600
Ft/db Csorna, Szatmári u. 36.
96/263-807, 96/264-231

Süldő nyulak eladók. Kérésre kony-
hakészen is. 06-30/3252-623

140 kg-os disznók eladók 06-
70/341-9811

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

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

Dekorációs falfestések, egyedi fali-
órák, pirográf névtáblák készítését
v á l l a l o m . R e f e r e n c i á k : 
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898

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

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

Kádfelújítás beépített állapotban,
garanciával. 06-70/389-6277

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

Horváth Faiskola: gyümölcsfa
oltványok, bogyósok, dió, mogyoró,
dísznövények, tuják. Szaktanács-
adás. Csorna, Bősárkányi út (Csorna
felől a 2. lejáró) Nyitva: H-P 8-16,
Szo: 8-12 06-30/283-7573

állat

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

1 ha fás árok eladó Rábacsécsény-
ben Ár megegyezés szerint 06-
30/2770-895

Dörben építési telkek eladók. 06-
30/355-1614

Farádon építési saroktelek, höveji
szilvásokban hétvégi telek eladó. 06-
30/450-8537

Farádon 729 nm-es telek eladó. 06-
30/866-2069

Csorna belvárosában eladó 4 szobás
összkomfortos családi ház. Egysz-
intes épületnek 146 m2-es nagypol-
gári, tágas felújított lakórésze
részben alápincézett. 509 m2 zárt
rendezett telken. Lakóingatlannak,
de üzleti célra is kiváló ajánlat!
Irányár 27,9 m Ft. Tehermentes
.Érdeklődni: 06-20/9245267

Szárföldön telek eladó. 1540 nm víz,
gáz szennyvíz a telken. Iá: 4 M Ft 06-
30/422-8818

Farádon 3 szoba nappalis, felújított,
összkomfortos ház eladó.
17.000.000,-Ft CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Bágyogszováton téglaépítésű kis
családi ház 5000 m2-es telekkel
eladó. 4.250.000,-Ft  CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Csornán  3 szoba nappalis összkom-
fortos, felújított sorházi lakás eladó.
25.000.000,-Ft   CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Kapuváron 2 db egyenként 550 nm-
es telek széles utcafronttal eladó.
Egyik sarki telek öreg házzal, víz, vil-
lany van. Másik rendezett gyümölcs-
fákkal, közművek a telek előtt. Ár:
5,2 M Ft/telek 06-20/363-1841

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

Rét-kaszáló kiadó Rábatamásiban.
Tel. 06-70/684-5997

Csorna központjában bútorozott gar-
zonlakás kiadó, zárt parkolóval 06-
20/213-8986

Csorna belvárosában 30 nm-es
iroda- üzlethelyiség , klímás kiadó.
06-30/321-8004

Csorna és környékén szántóföldet
bérelnék. 06-30/487-1780

Csorna belvárosában kiadó 85 m2-es
első emeleti bútorozott lakás! 3
kisebb szoba egy nagy nappali,
konyha ,zuhany és WC elosztású.
Színvonalas berendezésekkel, felsz-
erelt konyhával, mosógéppel.
Összkomfortos ,gázközponti fűtéssel.
Bérleti díj :110 000 Ft/hó + rezsi.
Számlaképes, elsősorban
cégeknek.06-20/924-5267

Kapuváron, a Flóra lakóparkban 50
nm-es erkélyes lakás kiadó.  80.000
Ft/hó + Rezsi; 100.000 Ft kaució
szükséges. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon lehet: +36-70-55-66-
555

Kiadó

IngatlanbÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

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

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

Mini markolóval földmunkát vállalok.
Alapásást,tükörkiszedést,csatorná-
zást...stb.  Érd:06/30/4466-323

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

Burkolás, kőműves munkák, bontás
javítást vállalok. Horváth Kristóf e.v.
06-20/3671-611

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6 kár-
pitos szék 50.000 Ft színválasztékkal,
raktárkészletről elvihető. 06-30/639-
1574 www.szaszabutor.com

Utb, universal román traktort vásárol-
nék hiányos állapotban is. Tel: 06-
30/5883687

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

Hagyományosan füstölt (nitritmentes)
sertéshús termékek folyamatosan
kaphatók Beleden 06-20/952-3439

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méretűek, felül üveg-
betéttel, 5 pontos biztonsági zárral, kil-
inccsel, 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 gumitömítés-
sel, kilinccsel, kulcsokkal, 98*208-as
méret (egyszárnyas kivitel) 64.900
Ft/db, valamint 138*208-as (két-
szárnyas 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*210-
es, és 250*200-as méretben 79.900
Ft/db. Munkaidőben: 0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Egytengelyes gyári billenős pótkocsit
vásárolnék okmányok nélkül is.
/Hódgép,  Agrogép, Szentendrei eb/
Tel:  06305883687

Saxonia 3 m-es 25 soros
gabonavetőgép, SPC 6-os kukori-
cavetőgép műtrágya adagolóval talaj-
fertőtlenítő adagolóval, 6 m-es
gabonabehordó csiga, 3 m-es újszerű
állapotú ásóborona eladók. 06-
30/591-9022

Pajtában tárolt kisbálás lucerna eladó
vagy haszonállatra cserélhető. 06-
30/263-5730

15 db szénabála eladó Rábatamásiban
4.500 Ft/db 06-30/698-1050

Takarmánynak széna, lucerna, zab
meg szalmabála eladó. Érd.: 06-
20/3131-360

Garantáltan másodfokú bőtermő
tavaszi sörárpa csávázva,tisztítva vagy
anélkül eladó. Érdeklődni : 06-
30/9393-813

Régi pénzt, pénzgyűjteményt, pengőt,
forintot, koronát, külföldi és magyar
pénzeket, Ferenc József/Horthy kitün-
tetést vásárolok. Hívjon bizalommal!
06-70/306-5352

Elektromos moped mozgáskorlátozot-
tak részére jó állapotban eladó! 06-
30/4055666

Osztrák-német bolhapiac! Új német
árukészlet. Ruhavásár (200 Ft/db),
lábbelik, fűnyírók, darálós kávéfőzők,
lakberendezés, konyhafelszerelés,
elektronika. Szil, Béke u. 21 március
17. 14-16 óráig

Dunnákat, párnákat 26.000 Ft/kg-ig,
hagyatékot vásárolok. Lomtalanítást
vállalunk. 06-30/710-6103

Nordsten vetőgép, vogel noot VN- UB
180-as talajmaró és kettes eke eladó.
Érd: Mosonmagyaróvár,06/30/839-
4716

Traktor után való kúpos hasító gép
gardánnal eladó. MTD adagoló, MTD
munkahenger 600-as körfűrészlap
eladó. Ár megegyezés szerint. 96/252-
259

Mindenféle szép bútorok méretre
gyártása és beépítése valamint par-
kettázás, ajtóbeépítés ingyenes
felmérés rövid határidővel szaksze-
rűen! Tel:+36305657823

Gyógymasszázs, hívásra házhoz is
megyek Kapuvár és környékén. 06-
30/277-0759

Kiskertekbe fogasolást, talajmarózást
vállalok. Csorna 06-20/532-5726

Kisebb-nagyobb kőműves munkát
vállalok. Térkövezés, aljzat-
betonozás, kúpcserép kenése ,
kerítések javítása. 06-70/218-3343
hétvégén is hívható

vEgyES



A Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet CNC
gépkezelő munkakörbe, 3 műszakos
munkarendbe. Könnyű fizikai munka!
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni az 
info@nemethszerelveny.hu e-mail
címen,vagy a 06 30 2373289-es tele-
fonszámon lehet."

A Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet bolti
eladói munkakörbe, fémipari vagy
csőszerelői végzettséggel.
Munkavégzés helye: Gyártói
Mintabolt, Csorna. Jelentkezéseket az
alábbi e-mail címre: 
info@nemethszerelveny.hu, vagy a
36 30 237 3289-es telefonszámra
várjuk.

Pénzügyi közvetítő partnereket kere-
sek, a piacon elérhető egyik legma-
gasabb jutalékért. +36 30 667 4070
Bokor László

Kavicsos autóra CE jogosítvánnyal
sofőrt keresek. G+B Kft 06-20/485-
1194

Grafikai ismeretekkel rendelkező
munkatársat keresünk, pályakezdők
jelentkezését is várjuk. 
nemethnora@byhome.hu   Renato
Design Bt.

Gondnokot felveszünk, fűnyírótraktor
gyakorlat B-s jogosítvány szükséges.
Érd: 8-16 óráig 06-30/923-9460
Csapó András ev.

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).

Korrepetálást vállalok alsó tagozaton.
06-30/659-7367
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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

Gipszkarton szerelőt, festő szak-
munkást és segédmunkást felveszek
azonnali kezdéssel. Érd.: 06-30/333-
4275 Schmuk Gábor e.v.

Április elején nyíló üzletünkbe
keresünk 4 órás alkalmazottat.
További információ személyesen, 06-
20/420-4447 Szedopi Bt.

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

Kőfaragó és műkőkészítő műhelybe
főállású és részmunkaidős (alkalmi
munkavállaló) személyeket alkal-
maznék B kategóriás jogosítvánnyal
hosszú távra, bősárkányi telephellyel.
Jelentkezni személyesen: Bősárkány,
Ipar u. 3. 96/271-188, 06-30/650-
2467 Rácz István e.v.

Diana Étterem konyhai kézilányt
keres 96/280-775, vagy személyesen 

Pellet Produkt Kft petőházi üzemébe
azonnali kezdéssel csomagoló és
gépkezelői munkatársat keres.
Érdeklődni: info@pelletprodukt.eu, il-
letve a 06209527488-as telefonszá-
mon.

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)

Kapuváron a Kiss Pizzériába hirde-
tünk állást: szakács/konyhai kisegítő
munkakörbe. Érd: 06-30/939-3020
ill. személyesen Kapuvár, Rákóczi u.
8.

Monako cukrászdába főállású pultos-
felszolgálót keresünk. Jelentkezni az
üzletben.

Fertődön Loreal Beauty szalon
pedikűrös-manikűrös-műköröm építő
munkatársat keres meglévő
vendégkör mellé márciustól. Német-
nyelv tudás előny 06-70/385-05-29

Fertődön Loreal Beauty szalon fiatal
agilis férfi-női fodrászkollégát keres,
ingyenes Loreal képzési lehetőséggel.
Németnyelv tudás előny 06-70/385-
0529

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz (betaní-
tott, 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.-

Győri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő,
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyképes
fizetés, cafeteria, szállás, munkába
járás, hazautazási támogatás, bérelő-
leg. Tel.: 06-70/415-9021 -JOBmo-
tive Kft.-

Gumiszerelő műhelybe alkalmazottat
keresünk Kovács Tibor 06-30/9361-
380

Kónyi fatelepre férfi munkaerőket
felveszünk Bojnár- Fa Kft 06-
30/9867-272

Azonnali munkakezdéssel kárpitost
keresek hosszú távra, Ausztriába,
Mistelbach-ba. Ingyen szállást biz-
tosítok, ami a műhellyel egy épület-
ben van. Kevés németnyelv-tudás
előny. kb. 350.000 körüli bérezés.
Vezetői tapasztalattal, szakmai
végzettséggel rendelkezőknek: kb.
450.000 Ft. Érd.: 0043/660/7761496
Patricia Goma

MÉHVIT Kft Kapuvár felvesz 1 fő
lángvágót és 1 fő segédmunkást.
96/241-446

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

Csornai munkahelyre keresünk ad-
minisztrációs feladatokra középfokú
végzettségű Csorna környéki
munkavállalót. jó számítástechnikai
ismeret és kommunikációs készség
feltétel. Svadron Kft. Jelentkezéseket
az alábbi e-mail címre kérjük:
svadronkft@gmail.com 

Csornán lakó munkatársat keresünk
irodába történő munkára, 4-6 órás
munkaidőre. Akár nyugdíjast is.
Számítógép ismerete szükséges CSo-
Ho News Kft. 06-20/9822-228

Kerti munkára (pl. rotálás, fű és
sövénynyírás) alkalmanként
munkaerőt keresek Csornán. 06-
70/203-9918

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

Kapuvári Fürdő Vendéglő felszolgálót
keres. Érd.: 06-20/313-7825

Anzo-Duo Bt. M85 útépítésre gyakor-
lattal rendelkező gépkezelőt keres új
láncos kotróra, továbbá billencs nyer-
gesre gépkocsivezetőt. Mindkettő
kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-30/282-
3026

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 kol-
légáknak igényes díjmentes szállás
biztosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com (Cor-
TexEuro Kft.)
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15állásbÖrZE

naVinfó
Március 18-áig várja a NAV az SMS-eket

Idén már több mint 5 millió em-
bernek készít külön kérés nélkül
a nemzeti adó- és Vámhivatal
(naV) személyijövedelemadó-be-
vallási tervezetet. akinek nincs
ügyfélkapuja, március 18-áig
kérheti a tervezet postázását.

Az szja-bevallási tervezet a tavaly
megszerzett jövedelmekről szóló
kimutatás, melyet a munkáltatók, ki-
fizetők által megadott adatokból állít
össze a NAV. A hivatal kiszámítja a
jövedelmet terhelő adót, számításba
veszi az év közben levont adóelőleget
és a figyelembe vett kedvezményeket.
Az adóbevallási tervezetben szerepel
mindezek egyenlege, ami lehet nulla,
még fizetendő adó vagy az ügyfélnek
visszajáró összeg.

Akinek van ügyfélkapuja, a NAV által
elkészített adóbevallási tervezetet
március 15-től megnézheti, és szükség
esetén módosíthatja vagy kiegészítheti
a www.nav.gov.hu-ról és a www.ma-
gyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA
portálon. Ha valaki a tervezet

elérhetősége előtt elkészítette és
benyújtotta az szja-bevallását a
18SZJA nyomtatványon, akkor a NAV
által készített bevallási tervezetet fi-
gyelmen kívül hagyhatja.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező
adózók március 18-áig, többek között
SMS-ben, levélben vagy a NAV hon-
lapján kitölthető űrlapon kérhetik,
hogy a hivatal az adóbevallási ter-
vezetet nyomtatott formában küldje el
nekik.

Március 18-a után a tervezet már csak
személyesen kérhető a NAV ügyfél-
szolgálatain, vagy ügyfélkapunyitás
után bármikor hozzáférhető elektron-
ikusan is.

További információ a
www.nav.gov.hu/szja/szja oldalon
olvasható vagy általános tájékoztatás a
NAV Infóvonalon, a 1819-es telefon-
számon kérhető.

NAV Győr-Moson-Sopron Megyei 
Adó- és Vámigazgatósága
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