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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap

Kiadó:  T.M. Graffiti 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: Ister Trade Kft. 
Terjesztés:  Nagyítópont 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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Merre 
toVÁbb?

továbbtanulással kapcsolatos magazinunkat 
keresse a jövő heti szuperinfóban!

Hirdessen MAgAzinunkbAn! 
Hívja hirdetési tanácsadóját: 

Csorna és környéke:  Vizler-Bokréta Veronika  tel: 06 30 864 7713
Kapuvár, Fertőd és környére: Kristófné Jakab Viktória  tel: 06 30 623 9412
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Médiapartner/hírforrás: inforábaköz.hu  térségi portál

Hírek, információk
a térségből és a világból

Mint a címlapunkon láthatják a 25. évfolyamunkat kezdtük
meg a héten

Hihetetlenül jó érzés leírni ezt a számot. Jóleső érzés visszagon-
dolni a kezdetekre, amikor velünk együtt nagyon sok vállalkozás
indult útjára. Úttörőként, szinte a semmiből, egy villanyírógéppel
és egy jó ötlettel vágtunk bele reklámújság kiadásba egy olyan
időszakban, amikor még senki sem tudhatta, hogy mi is lesz, mi
lehet ebből. A kezdeti bizonytalanságban együtt tanultuk meg
partnereinkkel, hogy hogyan kell és mit érdemes hirdetni. 

Az egyszínű, alig pár oldalas lapok és a kiadás technikai
körülményei  az elmúlt 25 év alatt rengeteget fejlődtek. A Szuper-
infó Országos Laphálózat tagjaként ma már sokkal szebb és tar-
talmasabb lapot juttatunk el az Önök otthonába, amelyben 100%
hasznos információ található minden héten. 

Családi vállalkozásként jutottunk el idáig, tulajdonosunk nem
egy erős multi cég és nem közpénzen tartjuk fenn magunkat.
Tevékenységünk átlátható, mi minden héten vizsgázunk, amikor
24.000 otthonban olvassák lapunkat.

25 éve dolgozunk együtt a térség vállalkozásaival, akiknek
mindig megbízható és korrekt partnerei voltunk és leszünk. Ezt
igazolja az a tény, hogy hirdetőink nagy része rendszeresen vagy
folyamatosan igénybe veszi szolgáltatásainkat. Mi a hosszú távú
és megbízható üzleti kapcsolatokban hiszünk, amely mindkét fél
számára megfelelő eredményt biztosít. Nem hiszünk az óriási
árengedményekben, mert az a piaci törvények szerint belátható
időn belül  a vállalkozás végét jelentené, nekünk pedig hosszú
távra szóló terveink vannak.

Jelenleg 7 főállású munkatárs dolgozik nálunk a lehető legkor-
szerűbb technikai háttérrel. Lapunkat folyamatosan fejlesztjük,
lépést tartunk az aktuális trendekkel, így az olvasóink és hirde-

25 év a hirdetők és az olvasók szolgálatában

tőink visszajelzései alapján a jövőben is olvashatnak különböző
témájú cikkeket, mellékleteket a Szuperinfó hasábjain. 
A Szuperinfó mellett foglalkozunk online marketinggel, készítünk
weboldalakat, üzleti facebook oldalakat, üzemeltetjük az info-
Rábaköz.hu térségi online hírportált, kínálunk hirdetési felületet
villanyoszlopokra szerelhető táblákon. (Teljes tevékenységi körün-
ket weboldalunkon találja meg: inforeklam.hu)

Egyetlen dolog nem változott a 25 év alatt: ma is meghatározó
szerepet töltünk be az olvasók és a hirdetők közötti kapcsolatban,
mi vagyunk az egyetlen ingyenes hirdetési hetilap, amely 25 éve
juttatja el az információkat a hirdetőktől az olvasókig. Nagy
büszkeség ez számunkra, de pontosan tudjuk, hogy ezt csakis
Önökkel, hirdető partnereinkkel és kedves olvasóinkkal érhettük
el. 

Köszönjük, hogy bíznak bennünk, köszönjük, hogy hétről hétre
keresik, várják lapunkat. Munkatársaim nevében is köszönöm,
hogy kitartanak mellettünk, ígérjük, hogy bizalmukat a jövőben is
megszolgáljuk. 

Tárkányi Mária
felelős kiadó-ügyvezető
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2017. január 13.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Jan. 21. szombat 21:00 óra
Kisfalud, Halász vendéglő
Story buli

Jan. 21. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Hangácsi Márton koncert

Jan. 23. hétfő 14:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
A suszter manói táncos mese-
játék

Jan. 26. csütörtök 17:00 óra
Kapuvár, Művelődési Ház
Licskainé Stipkovits Erika 
Szeretetre éhezve c. előadása 

Jan. 27. péntek 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ 
Dumaszínház: Dombóvári
István, Beliczai Balázs

Jan. 28. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Story együttes

Febr. 4. szombat 22:00 óra
Kapuvár, River
BSW fellépés

Febr. 10. péntek 22:00 óra
Kapuvár, River
Jolly&Suzy mulatós buli

további 
programok 

és részletek az 
inforábaköz.hu 
oldalon találhatók.

2017. ápr. 25-ig
Csorna, Múzeum
Csorna 45 éve város kiállítás

Jan. 13. péntek 21:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Bál, élőzene

Jan. 14. szombat 20:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
Pótszilveszter, Dropsta & Loud
Noize 

Jan. 14. szombat 22:00 óra
Kóny, Kerék-Tó Vendéglő
Gramy bál

Jan. 14. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Acustic 69 buli

Jan. 14. szombat 22:00 óra
Kapuvár, River
Gáspár Laci koncert, Dj Newl

Jan. 20. péntek 22:00 óra
Kapuvár, River
Bódi Csabi exclusive mulatós
party

Jan. 21. szombat 20:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Kárpátia koncert

Khaled Hosseini: Egyezer tündöklő nap
Afganisztán, 80-as évek. A perzsa kultúra egykori
bölcsőjének  életét  ellehetetleníti  a  terror  és  a
háború. Két nő: Marjam és  Leila. Marjam a  tár-
sadalomból kivetett törvényen kívüliként születik,
s  kamaszkorában még  azt  a  kevés  szeretetet  is
megvonja  tőle  a  sors,  amit  gyerekként  még
megkapott.  Leilára  akár  boldogság  is  várna,  ha
életét nem forgatná fel mindenestől a véres háború.
A két nőt közel hozza egymáshoz a szenvedés és a
szeretett emberek elvesztése, sorsuk összefonódik a kegyetlen férfivilág-
ban.  A  Papírsárkányok  című  világhírű  regény  szerzője  az  afgán
történelem harminc évnyi krónikájába ágyazza a szívszorító történetet
szeretetről, szerelemről és egy hihetetlen tettekre sarkalló önfeláldozó
barátságról.

olVAsniVAló
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával

C.W. Gortner: Mademoiselle Chanel
elmeséli az életét
Regény egy nőről, aki már életében legendává vált.
Regény  egy  életről,  mely  tele  volt  tragédiával,
szenvedéllyel  és  szépséggel.  Ez  Gabrielle  Coco
Chanel élete, és ezúttal ő maga meséli el az olvasó-
nak.  Az  angol  történelmi  regények  népszerű 
szerzője új témához fordul, és egy olyan nő életét
tárja elénk, aki forradalmasította a divatot: meg-
szabadította a nőket a  fűző szorításától és a többkilós kalapoktól. A
magával  ragadó  stílusú  könyvben  Coco  őszintén mesél  félelmeiről,
érzelmeiről, szerelmeiről. 

Tone Finnhager: Az otthon melege
Tone Finnanger megunhatatlan stílusa legújabb
tárgyain köszön vissza. Békebeli kézimunkák, ro-
mantikus  díszek  és  vintage-stílusú  lakás-
kiegészítők  minden  évszakra:  óriás  Mikulás
rátétmintákkal,  letűzött  kabátban  bohókás
baglyok, rénszarvasok és bárányok több méretben
karácsonyi harisnyák az ajándékoknak karcsú tex-
tilfenyőfák  bozontos  patchwork  takaró,  pár-
nák, rózsás malackák, gombkerekes játékállatok, rátétmintázott me-
seváros ünnepi terítőre, békebeli angyalok, csillagok, angyali függődíszek
a karácsonyfára, virágos, fémcsatos neszesszerek 40 különböző tárgy,
100-féle felhasználási ötlet. 

tudjuk, hogy vannak, akik 
nehezen élnek, meg kell 
küzdeniük mindenért.

Ilyenkor télen még nehezebb. 
Súlyos teher a fűtés, enni is kell, és utána
már alig marad valami.

Szeretnénk segíteni, ezért 2017. január
14-én szombaton 11.00 órakor
Csornán a Piactéren jó szívvel adunk egy
tál gulyáslevest mindenkinek, aki eljön
hozzánk, amíg ki nem ürül a kondér.

Magyar Szocialista Párt 
Rábaközi Szervezete
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Az Ön vállalkozása is
megérdemel egy honlapot!

5-10 nap
alatt elkészítjük
- modern, 
- mobil eszközökre  

optimalizált, 
- keresőbarát 

weboldalát
már 60.000 Ft induló
ártól.

Bővebb információ:                                                        
dAn kitti tel: 06 30 428 8917     e-mail: dan.kitti@inforeklam.hu

inforeklam.hu



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

2017. január 13.8

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

Barkaszt, Daciát, Ladát, Skodát, Tra-
bantot, Wartburgot, MZ-T, Simsont
vásárolok. 06-30/971-4284.

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

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell házhoz megyek. 06-20/910-
9361, 20/280-9747

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os
évjáratú, 280.000 km-rel (új kup-
lungszerkezettel) eladó -
totálkárosan. Tel.: 06/30/414-8486.

9 éves Renault Megane 1.5 DCI 
szervizkönyves 164.000 km
megkímélt állapotban eladó.
940.000 Ft 06-20/362-3876

Lufti benzines motor kisebb
karosszéria hibával eladó. ár: 30.000
Ft 06-30/924-2553

Eladó 2000-es évjáratú Suzuki Swift
Sedan GLX 1,3B szürke személygép-
kocsi, 158000km-el, vonóhoroggal
magánszemélytől. Irányár: 300 000
Ft. Tel: 30-348-9605.

Németjuhász kiskutyák eladók.
Babót 06-70/245-9888

Hízók 120-150 kg és búza, árpa,
kukorica eladó. 06-30/2889-386

Hízósertések eladók. 06-30/908-
5069

Hízósertés 170 kg körüli, nem tápos
eladó. egységár 430 Ft/kg 06-
30/854-9116

8 hónapos fekete fajtatiszta Labrador
kutya eladó. Ár megegyezés szerint.
06-30/9976-855 Farád

7 db 25 kg-os malac eladó. 06-
70/367-1983

Rántani való csirke pucoltan, kony-
hakészen megrendelhető házhoz
szállítással. Kocsis Tamás:
0620/3907859

150 kg körüli hús sertések eladók
430 Ft/kg. Babót 06-70/337-3514

3 db hízott sertés 160 kg-osak
eladók. Pintér József Csorna, Hársfa
u. 2. 06-70/576-3026

1 éves tojótyúkok eladók. 06-30/462-
0361

7 db 150-180 kg sertések eladók.
Vágás megoldható. 06-70/569-1213

Dekoratív masszőrhölgy kényeztető
masszázst vállal  Győr-Moson-Sopron
megyében. 06-20/407-8956

61 éves férfi komoly kapcsolatot
keres Rábaközből. „Január” Szuper-
infó 9300 Csorna, Arany J u. 5.

Kereslek, ha Te is tiszta szívedből
családra és gyerekekre vágysz! (30-
as nő vagyok): +36-70/302-4172.

Dugulás elhárítás bontás nélkül
minőségi munka garanciával. 06-
20/426-0222 Hétvégén is.

állat

JáRműÜzlethelység Csorna központjában,
egy utcafronti bejárattal és kirakattal
rendelkező, eladó. Alapterülete 43,2
m2. Eladótérből és szociális blokkból
áll. Összközműves, fűtése távfűtéssel
megoldott, hőszabályzós radiá-
torokkal. Irányár: 12,2   mFt Érdek-
lődni: 06-20-924-5267

Keresünk Kapuvár, Csorna, Fertőd ill.
környékén eladó házakat, lakásokat.
Megegyezés esetén ingatlanát
megvásároljuk. Ost-Invest Ingatlan
Kft. Kapuvár, Deák F u. 22. 06-
30/947-1384

Kapuváron városközpontban 39 nm-
es lakás eladó. 06-20/9380-291

Kapuváron a Hanság udvarban garázs
eladó. villany van. 06-20/455-4995

Eladó háza vagy lakása van? Bízza
meg irodánkat az értékesítéssel, ha
megfelelő forgalmi értéken kínálja
eladásra mi 3 hónapon belül biztosan
eladjuk. Ost-Invest Ingatlan Kft. Kapu-
vár, 06-30/947-1384 
www.ostinvest.hu

Csornán, a városközponthoz közeli
helyen 90-120 nm-es eladó családi
házat keresek. 30/478-5315

Csornán lakás eladó. 40 nm-es 1,5
szobás 2. emeleti . Teljesen felújított,
berendezett lakás, gáz központi
fűtéses és a meleg vízellátást is a
kombi gázkazán biztosítja. A lakáshoz
egy 1,5 nm-es nyitott erkély is tartozik
keleti fekvéssel. Tehermentes, azon-
nal költözhető! Irányár: 9,9 mFt 06-
20/924-5267

Csornától 12 km-re 30.785 nm 83,34
AK értékű termőföld eladó. 06-
20/8246-588

Kapuvár belvárosától pár száz méterre
Cseresznye sor 32. sz. alatt
kereskedelmi, üzleti célra kiválóan al-
kalmas 2001 -ben teljesen újjáépített
ingatlan eladó. A kétszintes épület
alsó részében található egy közvetlen
utcára nyíló üvegportálos társalgó
(fürdő, wc, kazánház, irattár és egy
garázs) most lakásként funkciónál 75
nm. Az emeleti szinten 3 db szoba,
nappali, konyha, fürdő, wc található,
110 nm. Az 1150 nm-es telken talál-
ható még egy 80 nm-es különálló
épület, valamint 240 nm-es fedett
tároló. Érdeklődni: 06-20/916-0826.
Irányár: 38.000.000 Ft

Osztrák határhoz közeli településen 3
szobás központi fűtéses családi ház
eladó. 06-70/346-2036

Mihályi központjában első emeleti
felújított lakás sürgősen eladó. Ár: 7,8
M Ft 06-30/258-6541

Csorna központjában lakás kiadó.
Tel.:30/929-59-77

Jobaházán családi ház kiadó. 06-
20/9537-328

Kiadó Csornán 1 szobás összkomfor-
tos, bútorozott, lakás hosszú távra, 1
vagy 2 fő részére. Bérleti díj, rezsivel
együtt: 75.000 Ft/hó + 2 havi kaució.
Érdeklődni: 06-20-924-5267

Kapuváron albérlet hosszú távra
kiadó. Kaució szükséges. 06-70/953-
2304

Kapuvár belvárosában különböző
méretű üzlethelyiségek kiadók. Érd:
Horváth Lászlóné 06-70/608-1188

Kapuváron új építésű társasház első
emeletén 2 szoba, nappalis lakás
kiadó. Horváth Lászlóné 06-70/608-
1188

Kiadó

ingAtlAnbÖrze
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS
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Építőipari gépek, lapvibrátorok, bon-
tókalapácsok, vésőgépek bérelhetők
3300 Ft-tól Fertőszentmiklóson.
Tel.:30/9659009

Kések, ollók élezése, hengerfej
köszörülés, párhuzam köszörülés.
06-20/9380-291

Gyümölcsfa metszést vállalok mo-
toros permetező új állapotban eladó.
06-70/385-6023

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók  tetőablakra is enged-
ménnyel: 96/245-064

Mindenféle épületek házak szakszerű
elbontását vállaljuk kézzel és géppel
számlaképesen. 06-70/416-4510

Minőségi kőműves munkát vállalok
30 éves tapasztalattal Kapuvár és 50
km-es körzetében. 06-30/266-5282

Ingyen elszállítjuk vas és papírhul-
ladékát otthonából 06-30/9729-118

Szőnyegtisztítás garanciával, ipari 
vegytisztítás teljes portalanítás, atkát-
lanítás ingyenes szállítás 06-20/447-
2726

Kapálógép, gyepszellőztető, fa-
hasítók, tűzifa daraboló, láncfűrész,
ágaprító bérelhetők 3200 Ft-tól Fer-
tőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009

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

Szőnyeg és kárpittisztító, magasnyo-
mású mosó, gőztisztító, padlópolírozó
bérelhetők 2500 Ft-tól Fertőszent-
miklóson. Tel.: 30/965-9009

Csempézést, járólapozást laminált
parkettázást, kőműves munkákat vál-
lalok. Fertőszentmiklós 25 km-es
körzetében. 06-30/540-2506

Falcsiszoló-zsiráf, parkettacsiszoló,
ipari porszívó bérelhetők 2200 Ft-tól
Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/965-
9009

Fürdőkád felújítás beépített állapot-
ban garanciával. 06-70/389-6277

Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

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

Akciós! Acél biztonsági belső bejárati
ajtók 95x205 méretben 11 pontos
biztonsági zárral + kilinccsel, 
kulcsokkal, több színben jobbos és
balos kivitelben eladók. Ár: 49.900
Ft/db. Munkaidőben 06-30/860-
4510, Bősárkány, Ady E. u. 13. 
www.rbfnyilaszarokft.hu

Akciós! Új Műanyag hőszigetelt be-
járati ajtók, 98*208-as méret, felül
üveg betéttel , 5 pontos biztonsági
zárral + kilincsel kulcsokkal, fehér
színben jobbos és balos kivitelben
eladók. Ár : 56.900 ft/db.
Munkaidőben 06-30/860-4510
Bősárkány, Ady E. u. 13, 
www.rbfnyilaszarokft.hu

Klinikai halálból visszatért embereket
keresek készülő könyvemhez. G. Imre
06-20/928-4605

Sertés tőke és füstölt húsok kaphatók
Beleden. Ugyanott élő sertés is. 06-
20/9523-439

GARÁZSKAPU, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben,
vadonatújan 1 év garanciával
240*200-as, 240*210-es és
250*200-as méretben 76.900 Ft/db-
tól. Munkaidőben 06-30/860-4510,
Bősárkány, Ady E. u. 13. 

Új fa üveges bejárati ajtók megmaradt
raktárkészlet kiárusítás! Hőszigetelt
üveggel, záró gumitömítéssel, 
kilinccsel, kulccsal 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 53.900 Ft/ db,
valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 79.900 Ft/db Bősárkány, Ady
u. 13. 06-30/860-4510 
www.rbfnyilaszarokft.hu

Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
szecskavágót, lovas eke borona,
stokedlit, konyhakredencet, valamint
hagyatékot, mindenféle tájházi dolgo-
kat vásárolok saját részre. Hívjon
bizalommal, házhoz megyek..06-
20/977-9690, 96/244-930

Hómaró négyütemű motoros
önindítós, Stabil motor vízszintes
tengelyű angol BSA 6 LE eladó.
82.500, 3.000 Ft 96/827-587

Elektromos kerékpár eladó (Tornádó)
96/244-844, 06-30/365-0703

Bioptron lámpát, dobozt, színterápiát,
állványt, légterápiát, ceraqem ágyat
vásárolok! 06205299861

WWW.HASZNÁLTABLAK.HU . bontott,
építkezésből megmaradt és új
műanyag, fa és alumínium
nyílászárók nagy választékban Rak-
tárkészletről azonnal !!!

RÉGI PÉNZT, pénzgyűjteményt,
pengőt, forintot, koronát, külföldi és
magyar pénzeket, Ferenc József/Hor-
thy kitüntetést vásárolok. Hívjon biza-
lommal! 06-70/306-5352 

Levágott hajat, copfot vásárolok
Tel:06-30/665-1223

Szarvasaggancsot, selejtet is (en-
gedéllyel rendelkező személytől),
hagyatékból bármit, bútorokat, tollat
kiemelt áron vásárolunk. 06-
20/8042-771

Kb. 120-as gépsatut keresek. 06-
30/373-2783

PiACtér
adok-veszek



Fémipari vállalkozás sorjázó
munkakörbe munkatársat keres,
bérezés megegyezés szerint. 06-
20/590-9764

Munkájára igényes megbízható
virágkötőt keresek februári kezdéssel
csornai virágboltba. 06-30/565-7567

Az Ost-Invest Ingatlan Kft. rész-
munkaidős munkatársat keres ingat-
lan referensi munkakörbe. Kapuvár,
Deák F u. 22.

Avocado Kávézó Tőzeggyár női pultos
munkatársat keres 06-70/5211-667

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16

Sopronban gyógyszertári szak-
asszisztenst (expediálót) felveszünk.
Jelentkezni: +36-20/404-0427.

Zöldségtermesztési munkához fóliába
keresek márciustól-októberig férfi és
női munkaerőt. Jogosítvány és saját
gépkocsi nem szükséges, de jobb ha
van, hogy tudjon csoportban dolgozni.
Jelentkezni fényképes okmány
fénymásolatával 2017.01.22-én 9-11
óráig Firma Hautzinger-nél. Cím: St
Audrä (7161) Tadtenerstrabe 25. Be-
járat a ház háta mögötti utcából.

Csornai étterembe pincér kollégát
felveszünk! 06-30/2272318

Bősárkányi lakatosműhelybe lakatost,
hegesztőt, acélszerkezet szerelésben
jártas munkatársat keresünk. Érdek-
lődni a következő telefonszámon
lehet: +36-70/372-83-85

Vitnyéden a Kantár Fogadóba csalá-
dias környezetbe talpraesett önállóan
dolgozni tudó konyhalányt keresünk.
06-70/363-7963

Bőráru készítésével foglalkozó
veszkényi vállalkozásba női
munkaerőt keresünk. 06-20/500-
1210

Állást ajánlok!
Kkonyvelo0@gmail.com e-mailre
lehet jelentkezni. Részmunkaidőbe
rögzítő munkatársat keresek. Lehet
friss nyugdíjas ill. GYES-en lévő is.

6 órás munkakörbe gyakorlattal ren-
delkező felszolgálót keresek. Nemdo-
hányzók előnyben. 06-30/939-9281

Petőházi SPAR áruházba délutáni
munkára női takarítót keresünk.
Lehet nyugdíjas is. 30/397-0640

Fő tevékenységként és mellék-
foglalkozásként is végezhető munkát
kínálunk. Értékesítés kizárólag vál-
lalati szektorban, egyedi termékek,
magas jutalék. Jelentkezés 
önéletrajzzal: gyms@eversales.hu

Kapuvárra a Fullenergy Benzinkút
büféjébe fiatal női pultos kolléganőt
felveszünk. Jelentkezni a 
fullsopron@fullsopron.hu címen
munkanapokon 8-16 óráig 06-
30/254-1466

Barbacsi Húsboltba péntek délutánra
és szombatra takarítónőt keresek. 
Jelentkezni 14 óra után 06-70/532-
1583

Kapuvári Szent Kristóf Étterem és
Panzió 2017-es év szeptemberétől
pincértanulókat felvesz. 06-30/9692-
350

Kapuvári Szent Kristóf Étterem és
Panzió nyugdíjas takarítónőt keres.
06-30/9692-350

Fertődön a Loreal Beauti Szépségsza-
lonba azonnali kezdéssel pedikűrös
manikűrös kolléganőt keresünk
német nyelvtudás szükséges. 06-
70/385-0529

Hegeszteni tudó lakatost keresünk.
06-30/9164-008

Sofőrt keresek C E jogosítvánnyal.
06-20/485-1194

Aranykalászos gazda tanfolyam,
www.okjcentrum.hu, Tel.:06-30/310-
8934, E-00846/2014/A016

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező-Vendéglős, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/637-4750. 
www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

ÁllÁsbÖrze
állásajánlatok, képzések

Sopronban, a Fáy 

Szakgimnáziumban 

2017 szeptemberében induló

közgazdasági, kereskedelmi 

és logisztikai képzésekre 

jelentkezhetnek a 8. osztályosok.

www.fay.sopron.hu, 99/510-092
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