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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: 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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90 the ERS Bringa &szerviz
A&Zs Körömszalon és Kozmetika
Agrota Kft Csorna
Áki Mobil
Állatpatika
Anci Fodrászat-Herczeg Ernőné
Andi Fehérnemű
Ángyán Csilla
Árkád Coffee Bar
Árkád Virágüzlet
Babakuckó
Baranyai Méhészet
Barna Papa Kávézó
Beatrix Szalon
Bella Erzsébet
BNF Csorna
Bringa Kerékpár Szaküzlet
BV Fürdőszoba Szerelvény
Csigó László
Csornai Múzeum
Csornai Rendőrkapitányság
Diána Élelmiszer-Farkas József
Dobos-Ház Ingatlanközvetítő Kft.
Domnanics Ákos HIFI üzlet
Dr.Molnár Zsolt
Edit Masszázs-Erdős Edit
Erdős Papírbolt
Erste Bank

Fehér Holló Gyógyszertár, Csorna
Fekete Szilvia
Forgács Csempeház
Geo-Natura Bt.
Grande Pizza Family
Guo Feng Hungary Kft.
Gustavo Táskacentrum
Gyöngyi Szolárium
Hanság-Fertőmenti TÉSZ
Hanyi Vadászbolt
Harmónia Szépségszalon
HA-ZSO cipő
Horgászbolt-Farkas Béla
Járműbolt Csorna
K&H Bank
Kabasi pékség
Kapitány Étterem
Kati cukraszda
Kati ruhaszalon
Kézimunkabolt-Polgár Ferenc
Könyvtár Csorna
Kriskó Sajrműhely
Kristóf Autóház Kft.
Kugler Cukrászda
MC kajálsz
Medfour Kft.
Munkaruhazati Bolt
Nemzeti Dohánybolt-Vasutáll.

Ni-Ro bt.
Noé Bárkája Díszállat Kereskedés
Pingitzer Károly cipész kulcsmásolás
Ponyva Manufaktúra Kft.Bősárkány
Rábabrill
Rédecsi Roland és Ildikó
Renato
Sárkány Étterem
Silver Női Divat
Simon Lászlóné-Virágüzlet
Sooters Fotó Csorna
Szarka Balázs INFO Sarok
Szele-Virányi Melinda
Szépike Virág és Ajándék
Színes Ötletek Boltja
Szuperinfo Csorna-Kapuvár
Termelői Bolt-Mészáros Sándor
Thundersnack-Takács Ádám
Toni pékség
Unix
Vakkantó Állati Szaküzlet
Vitaline Bt.-Gazdabolt
Vodafone-Győri Katalin
Y-Csapágy
Zita Textil
Zöld Patika
Zöldfa vendeglő

A kerényi György Alapfokú Művészeti Iskola 
szülői munkaközössége köszöni a 

“BAtyus-BÁl” megrendezéséhez nyújtott támogatást!
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a térségből és a világból

Jövőre kétnapos
nemzetközi versenyt
terveznek.

Január utolsó szombatján
a Fertőd SE szervezésében
a Porpáczy Aladár Szak-
gimnázium tornater-
mében rendezték a II.
Fertőd Decathlon-Dorko
Kupa utánpótlás terem-
labdarúgó kupát. 
Az 1x12 perces mérkő-
zéseken az U15-ös korosz-
tály csapatai küzdöttek
egymással 4+1 fős csapa-
tokban.

A torna megrendezésével
az volt a cél, hogy a ko-
rosztály csapatainak
felkészülési lehetőséget
biztosítsanak a tavaszi
folytatásra. Hagyomány-
teremtő célja is volt a

utánpótlás teremlabdarúgó tornát rendeztek Fertődön
tornának, ugyanis a szer-
vezők reményei szerint
évről-évre megrendezik a
kupát.  Jövőre már 2 napos
tornát szeretnének nem-
zetközi mezőnnyel, amely-
ről már elkezdődött az
egyeztetés.

A díjátadón közremű-
ködött Bognár Zoltán Fer-
tőd város polgármestere,
Wellner Andrea igaz-
gatónő, Tóth István a Fer-
tőd SE elnöke, Szalai
Adrienn a Decathlon
képviseletében, valamint
Takács Dávid szervező.

Minden csapat és a
különdíjasok a Blasius De-
sign által egyedileg erre a
tornára tervezett oklevelet
vehetett át, valamint az 1-
3. helyezett serleget és
érmeket kapott, a győztes

birtokába került 1 évre a
vándorserleg.
A különdíjasok a soproni
Dorko cég által felajánlott
labdákat, válogatott me-
zeket, tréning ruhákat ve-
hettek át a szervezőktől.

A 27 mérkőzésen 64 gól
született, nagyon jó iramú,
színvonalas mérkőzéseket,
szép gólokat, nagy izgal-
makat láthattak a kiláto-
gató szülők és kísérők. A
nemrég átadott iskolai

épület, csarnok minden
igényt kielégítő körül-
ményeket teremtett a
tornához. Minden szur-
kolótól, résztvevőtől,
edző-től pozitív vissza-
jelzéseket kaptak a szer-
vezők, akik már a jövő évi
folytatást tervezik.

Az eredmények és kép-
galéria az inforabakoz.hu
oldalon található.

Forrás: infoRábaköz.hu
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Médiapartner/hírforrás: inforábaköz.hu  térségi portál

Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Febr. 24. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: Az asszony körbe jár bo-
hózat

Febr. 26. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Irma, te édes zenés komé-
dia

Márc. 9. péntek 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Jeles napjaink rendhagyó énekóra a
Garabonciás Együttessel

Márc. 9. péntek 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Szécsi Pál emlékkoncert Gergely
Róberttel

Márc. 10. szombat 21:30
Csorna, Kemping partysátor
Emlékek Éjszakája

További 
programok az

inforábaköz.hu 

oldalon találhatók!

Febr. 28-ig
Csorna, Múzeum
Gyermekvilág anno... kiállítás

Febr. 2. péntek 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Kiss Ádám, Benk
Dénes

Febr. 3. szombat 21:30 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana koncert

Febr. 3. szombat 22:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya- Delta

Febr. 3. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Raktár Club - Yamina

Febr. 9. péntek 8:00 óra
Mihályi, Ált. Isk. - Rendhagyó
farsangi órák a Garabonciás
Együttessel

Febr. 9. péntek 12:00 óra
Beled, Ált. Isk. - Rendhagyó farsangi
órák a Garabonciás Együttessel

Febr. 10. szombat 19:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Asszonyfarsang, hagyományos
batyus bál

Febr. 10. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop -Elefánt koncert

Febr. 10. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Malom Pub - Acustic 69

Febr. 11. vasárnap 17:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Egy csók és más semmi
zenés vígjáték

Febr. 17. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Farsangi Mulatság

Febr. 17. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
VIBE & Kozmix

Febr. 19. hétfő 10:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
A sötétben látó tündér mesejáték

Febr. 23. péntek 7:45 óra
Rábatamási, Ált. Isk.
Rendhagyó farsangi órák a Garabon-
ciás Együttessel

Febr. 23. péntek 7:45 óra
Kapuvár, Pátzay Pál Ált. Isk.
Rendhagyó farsangi órák a Garabon-
ciás Együttessel



7InGAtlAnBörze
eladó és kiadó ingatlanok

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

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

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

Toyota Corolla automata váltós friss
műszakival eladó. 06-30/9947-504

Némakacsák eladók. 06-20/512-
7284

Szárföldön 3 db 120-140 kg közötti
mangalica durok keverék hízó eladó.
Érd.: 06-20/598-8500

Keverék kiskutyák ingyen elvihetők.
06-20/371-2623

6 hónapos németjuhász kan kutya
eladó családi okok miatt. 06-
20/487-8880

Konyhakész csirke kapható Ráb-
cakapi és Jánossomorja február 9-
17-ig. 06-20/247-4843

3 db 150-160 kg-os hízott sertés
eladó. Farád 06-70/325-7817

9 hónapos magyartarka üsző eladó.
Szany, Kossuth u. 113. 96/288-087

Bárányok (kos) eladók Szil 06-
70/778-2628

18 hetes tojójércék kaphatóak
lesznek februárban, dió felvásárlása
ugyanitt. 06-30/911-1340 96/253-
153

Magyartarka első borjas frissfejős
tehenek 2 db eladó. 06-30/3648-
563, 06-30/7265-961

39 éves független férfi keresi élete
párját megbízható, gyermektelen
hölgy személyében Kapuvár-Csorna
környékéről. SMS 06-30/524-3656

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

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. ked-
vezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-
30/2350-927 Horváth Attila

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

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

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

ÁllaT

JÁRműÜzlethelyiség eladó (volt Zanza ét-
terem) Sopron legforgalmasabb
helyén. 280 nm ingyen parkoló
banknak. Szépségszalonnak szolgál-
tató tevékenységre kitűnően alkal-
mas. 06-30/205-8353

Csornán a belvároshoz közel 400
m2-es telek eladó. Érd.: 06-30/482-
7806

Szárföldön, Erdélyi u. 5. szám alatt
telek eladó. 1540 nm víz, szennyvíz
a telken belül. 06-30/618-0046

Csornán Vilmos parkban üzlethelyi-
ség eladó. 06-20/213-8986

Csornán a Soproni úti MOL kúttal
szemben 2 szoba összkomfortos,
szigetelt, műanyag ablakos családi
ház, aknás garázzsal, mel-
léképületekkel, kert eladó. Érd:
96/263-163 mindennap 14 óra után

Csornán 650 m2-es építési telek
eladó közmű nélkül, fúrt kúttal Iá.:
5,5 M Ft Érd.: 06-20/235-5331

Városközponti összközművesített
családi ház eladó Kapuváron. Ár
megegyezés szerint. 06-20/584-
3407

Beleden a Vásártér utcában építési
telek eladó. Érdeklődés +36-
20/5141534

Vermiete wohnung in der stadt Kapu-
vár-Öntésmajor. Vermiete Wohnung
60 nm, 2 zimmer, 1 küche, bad, WC,
abstellraum-speiz. Monatliche miete
200 /zweihundert/ euro plus: BK
/strom, gas, wasser, kübl/ und 200
euro kaució. Für kurz minimum 2
monate oder langer im voraus. Für 3
person geeignet. Ab sofort! Ungarn
telefonnummer: +36304475596

Csornán 3 szobás, gázfűtéses gará-
zsos lakásom elcserélném kisebbre
első emeletig hasonlóra. Mege-
gyezünk 06-20/3255-304

Veszkényben 140 m2-es családi ház
eladó. 12,5 mFt CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Szárföldön 1980-ban épült 4 szobás,
összkomfortos családi ház eladó. 14
mFt   CsornaIngatlan Fodor Erika
+36-20/50-111-77 

Csornán földszinti egyszobás kom-
fortos lakás eladó. 7,5 mFt  CsornaIn-
gatlan Fodor Erika
+36-20/50-111-77 

Kapuvár központjában épülő új tár-
sasházban 1 db 42nm-es és 1 db 64
nm-es lakás eladó. Átadás 2018.
május-június. Érd.: 06-20/982-3085

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

Kiadó 2 szobás lakás Kapuvár Öntés-
majorban az osztrák határ mellett.
Bérleti díj 200 Euro + rezsi 1 havi
kaució. Bérelhető minimum 2 hó-
napra. 06-30/447-5596

Kapuvár központjában lakás kiadó.
06-30/9862-373

Kapuváron a Kertész utcában 1200
nm terület kiadó állattartásra vagy
kisebb kertészkedésre. Nyugdíjasok
előnyben. Ui. óriás snauzer (kan) ku-
tyus 4 éves és jack russel terrier 4
éves szuka jelképes áron eladó. 06-
70/333-4662

Kapuváron 48 nm-es új építésű lakás
kiadó. 06-30/551-0960 15 óra után

Szántóföldet bérelnék Beled és 20
km-es körzetében magas bérleti
díjért. 06-20/490-0056

Kiadó

SzolgÁlTaTÁS

TÁRSKERESŐ



2018. február 2.8

Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

Szobafestés, mázolás, lakásfelújítás,
lakásdekoráció. Ön megálmodja, mi
valóra váltjuk. 06-30/961-7083

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

Gyümölcsfák szakszerű metszését
vállalom. Németh Gábor kertész 06-
20/248-3199

Kések, ollók, húsdaráló kések, 
tárcsák élezése. 06-20/9380-291

Szobafestés-mázolás, díszlécek, ál-
mennyezetek rakása. Fiatalos gyor-
sasággal, pontos határidővel és
igényes takarással, korrekt áron. 06-
70/610-5788 Németh Tamás So-
pronnémeti

Ablakszigetelés garanciával fa, sofa
műanyag nyílászáróban. Díjmentes
felmérés, környékbeli szakembertől.
06-30/279-0182

Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok, számlaképesen. 06-70/327-
5741

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

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

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

Eladó CORT ACTION basszusgitár,
keveset használt,  gyári állapotban.
Irányár: 40.000 Ft. Telefon: 20/236-
6634

Eladó, 2 db falra merőlegesen felsze-
relhető, kivilágítható reklámtábla,
70*125 cm, a másik  110 cm át-
mérőjű, gyári csomagolásban. 6 db
1*1 méteres mahagóni asztal, 
újszerű állapotban. Ár megegyezés
szerint. Tel.. 20/236-6634

Alma folyamatosan kapható. Mihályi,
Kisfaludi u. 66. 96/253-379 06-
20/465-0935

Füstölt sertéshús termékek és friss
hús is folyamatosan kapható Bele-
den. 06-20/9523-439

Csertölgy tűzifa eladó Hövejen. Mini-
mum vásárlási  mennyiség: 7 m3. Ár:
25.000 Ft/m3  Érd: 30/7240-799.

www.hasznaltablak.hu Új építkezés-
ből megmaradt és bontott
nyílászárók nagy választékban Rak-
tárkészletről azonnal vihetők!

Új fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt
üveggel, záró gumitömítéssel, ki-
linccsel, kulccsal 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 57.900 Ft/ db,
valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 89.900 Ft/db Bősárkány, Ady
u. 13. munkaidőben  06-30/610-
3850 www.rbfnyilaszarokft.hu

Akciós műanyag hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méret, felül üveg
betéttel , 5 pontos biztonsági zárral
+ kilincsel kulcsokkal, fehér színben
jobbos és balos kivitelben eladók. Ár
: 57.900 Ft/db. Munkaidőben 06-
30/610-3850 Bősárkány, Ady E. u.
13, www.rbfnyilaszarokft.hu

Akciós -garázskapu, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben,
vadonatújan 1 év garanciával
240*200-as, 240*210-es és
250*200-as méretben 79.900 Ft/db-
tól. Munkaidőben 06-30/610-3850,
Bősárkány, Ady E. u. 13. 
www.rbfnyilaszarokft.hu

Kazánokhoz áramkimaradás esetére
szünetmentesítő készülék gyári új
teljes szinuszos 180 W-s kapható
36.000 Ft + akku. Horváth Mátyás
06-30/6370-630

Gáztűzhely nagyon jó állapotban
eladó. 06-20/3266-489

Bútorok, heverők, konyhaszekrény,
lemezek, könyvek, egyéb tárgyak
költözés miatt eladók. 06-20/206-
7911

Takarmányborsó zöld színű eladó.
Kapuvár 06-20/9227-224

Terménydarálót 220 voltosat vennék.
06-70/2071-052

Osztrák sílécek márkás (Atomic, Fis-
cher stb.) olcsón eladók különböző
méretben. 06-20/254-8194

Ellenőrzött vegyszermentes termés-
ből nagyon jó minőségű sárgarépa,
cékla nagy mennyiségben is eladó.
06-70/453-8533

Figyelem! Vásárolok hagyatékot,
bontószéket, gyalupadot, régi bú-
torokat, tollat, szarvasagancsot,
vadászhagyatékot, kis és nagy men-
nyiségben vashulladékot, színes-
fémet. Érd:06/20/350-5765

Széna körbála eladó. 06-20/313-
1360

Keveset használt 380 V-s, 160 A jó
minőségű, tekercselő üzembe kifej-
lesztett és készített hegesztő, 3x25-
ös pálcát könnyedén viszi, kerekeken
lévő kocsi eladó. Ár: 70.000 Ft 06-
20/398-8731

Vegyes tűzifa eladó Hövejen, szil,
kőris, juhar, cser, fűz, akác. Mini-
mum vásárlási  mennyiség 5 m3. Ár:
15.000 Ft/m3  Érd: 30/655-60-85.

7 m-es csónak vitorlás kabinos után-
futóval 150.000 Ft-ért eladó. 06-
20/254-8194

Középkorú megbízható precíz hölgy
takarítást vállal. 06-70/6239-640

Lapostetők szigetelése felújítása,
javítása, kémények javítása, hóvágó
szerelése stablon deszkák
lemezelése tetőjavítás, tetőfedés bá-
dogos munkák, beázás elhárítás. 06-
20/293-1175

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

Bádogos munkákat, cseréptetők
javítását, mosását, tetőszigetelést,
kémények felújítását, építőipari
munkákat, ereszcsatorna szerelést-
javítást, beázások megszüntetését
vállalom. 06-30/3799-313

Kőműves munkákat, belső-külső áta-
lakítást, kúpcserepek kikenését,
kémények újrarakását, tetőjavítást
tetőmosást, javításokat vállalunk 06-
30/8719-003

Gyümölcsfa metszést vállalok Kapu-
vár és Csorna környékén. 06-
70/385-6023
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Útépítésben (aszfaltozás, szegélyezés,
térkövezés) jártas munkatársat
keresünk Csorna környékéről. Szak-
képesítés nem szükséges. 06-
30/2379-845

Autóbuszvezetőt keresünk Kapuvár,
Csorna, Beled térségéből. 06-30/9895-
896

Sofőrt keresünk élőállat szállító 
nyerges szerelvényre 06-30/348-8230

Avon termékek értékesítéséhez
munkatársakat keresek! Belépés díjta-
lan! Érd.: 06-30/566-4506.

Kiserdei Sertéstelep Kónyban új
munkatársakat keres. Szakmai tapasz-
talat nem feltétel. Foglalkoztatás teljes,
rész és rugalmas munkaidőt tudunk
kínálni.. Előnyt jelent sertésgondozás-
ban, karbantartási munkákban, trak-
torozásban tapasztalat. Érd: H-P 8-12
óra között a telepen vagy 06-30/3017-
127

PGS Fliesen Kft. ausztriai
munkavégzésre gyakorlattal ren-
delkező burkolót, kőművest keres
azonnali kezdéssel. 06-20/555-9641

Forgácsoló végzettségű CNC gép-
kezelőket és esztergályosokat
keresünk a csornai Németh Kft-be.
Gépészeti szakközépiskolai végzettség
a felvételnél előnyt jelent.
Pályakezdőkre is számítunk. Jelent-
kezésüket a 06 30/ 237-3289 tele-
fonon várjuk

Fertődi élelmiszerboltba pénztárost
keresünk. Érd.: 06-20/479-6986

Avocado kávézó Tőzeggyár női pultos
munkatársat keres 4 és 8 órás
munkavégzésre. Jó kereseti lehetőség.
06-70/521-1667

A csornai Németh Kft. megváltozott
munkaképességű munkatársat keres
udvari és parkfenntartási munkákra.
Jelentkezni a 06 30/237-3289-es 
telefonszámon illetve a 
info@nemethszerelveny.hu e-mail
címen lehet

Faiparban jártas munkatársat keresünk
Beled és környékéről. 06-30/9455-144

Beledi Fenyő Gyógyszertár teljes
munkaidős határozatlan idejű munka-
viszonyba  keres gyógyszertári szak-
asszisztens munkatársat. Nyitva tartás:
H-P 08-16. Amit biztosítunk:
versenyképes bérezés + cafetéria +
teljesítmény arányos ösztönző. Jelent-
kezés: 06-30/661-3424

Ausztriai munkalehetőség. Reklám-
anyag terjesztésére munkatársakat
keresünk. 06-70/386-5240

Bágyogszováti Étterem és Pizzéria
bővülő csapatába szakácsot és pultost
keresünk. 06-30/2652-857

Hanságligeti faüzembe asztalosokat és
szakmunkásokat keresünk magas
bérezéssel. Érd: 0620/245-6334.
Palett-ex Kft.

Hegykőn, a termál fürdő területén lévő
Termál Étterembe egész éves állásra
pultos-felszolgáló kollégát felveszünk!
Érd.: +36-20/7733-889 vagy e-mail:
pokkergabor@gmail.com

Pedikűröst felveszünk hegykői munka-
helyre. Németnyelv-tudás szükséges.
Kezdők előnyben. Érdeklődés: +36-
70/322-3887.

Mihályi sertéstelepre állatgondozót
keresünk. 06-70/4535-983

Bőrdíszműves műhelyünkbe keresünk
(egyműszakos munkakörbe) ügyes
kezű női munkaerőt. Veszkény, Rákóczi
u. 74. 06-20/500-1210

Szili telephellyel rendelkező vállalkozás
nyerges szerelvényre GKI kártyával
rendelkező sofőrt keres. 06-70/4535-
983

Soproni pénzváltóba munkatársat
keresünk. Jelentkezni:
janosdurko@gmail.com

Építőipari Kft. kőművest, segéd-
munkást és homlokzati hőszigetelés-
ben jártas embereket keres.
06-30/215-1290

Gyakorlattal rendelkező takarítónőt
felveszünk Jánossomorjára, 2 műszak-
ba, nettó 130.000 Ft bérrel. +36-
70/375-7870

Autófényező,ill. fényezésben jártas
előkészítő munkatársakat keres
Mosonmagyaróvári autójavító cég ! Biz-
tos munka, kiemelt bérezés!
Érd.:info@svauto.hu,06-30/9375486
06-30/9161589

Keresünk 4 órás munkakörbe eladói
végzettséggel rendelkező munkatársat.
Friss nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk. 06-70/945-3330

Pultos munkatársat keresünk mellék és
főállásba bágyogszováti vendéglátó
helyre. Diákok és nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk hétvégi munkára. 06-
30/262-1521

Építőipari cég megbízható, önállóan
dolgozó kőműveseket keres, kiemelt
fizetéssel. Érd.: 06 70 635 0304

Sofőrt keresünk nemzetközi nyerges
szerelvényre. Jelentkezés: Triberg Kft.
Mosonmagyaróvár, 0620/322-5774;
job@triberg.hu

Melegkonyhás étterembe pultost
felveszünk. 30/255-0802

Kapuváron, hétfőtől péntekig napi 4
órában (11-15 óráig) mosogatót és
takarítót felveszünk. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! Érd.: 06-
30/939-9281

Magyarország egyik legjelentősebb
biztosító társasága, 381 fős ügyfélkör
kezelésére keres jelenleg vagy koráb-
ban a szakmában tevékenykedőket, il-
letve értékesítési tapasztalattal bíró
leendő munkatársakat. Részletekről
érdeklődjön: 06 20 6616674.

Ausztriába, Illmitzbe,(Pusztascheune)
konyhai kisegítő lányokat keresünk
március végétől november közepéig.40
órás és 20 órás bejelentéssel. Tel:
00436642025212

Kapuváron asztalos műhelybe
keresünk bútoralkatrészek festésére
munkatársat. Érd.: 06-70/310-2462

Sofőrt keresek heti 2 alkalomra lomta-
lanításhoz. Kapuvár 06-70/634-0581

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező,
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/637-4750. 
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(E-000909/2014/A001-A011)

Aranykalászos Gazdatanfolyam
Csornán Érd: 06-30/310-8934 (E:
00846/2014/A016)
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