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A tartalomból

Programok
6. oldal 

Apróhirdetések
7-8. oldal 

Állásbörze
9-14. oldal

Ezen a héten több, mint 

135 vállalkozás
választotta a Szuperinfót!

Köszönjük hirdetőink
bizalmát!



2018. február 9.2

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: 



32018. február 2.



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

2018. február 9.4
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2018. február 9.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Hunyadi - Isten árnyéka - Bán Mór
Ezernégyszáznegyvenhat. A várnai vereségből
még csak eszmélő Magyarország tovább sodródik
a végső káosz felé. Az egymással hadakozó bárói
ligákat, harácsoló nagyurakat a hét kapitánynak
nem sikerült megfékezni, s immár a nyugati
országrészeket is lángba borítják Cillei Ulrik és
Habsburg Frigyes seregei. Északon a cseh Giskra
haramiái fosztogatnak, keleten pedig az ifjú Mohamed szultán gyűjti
erőit, hogy végleg leszámoljon a Hunyadi János vezette keresztény
erőkkel. A szűk mozgástérben egyértelművé válik, hogy valakinek
meg kell fékeznie a külső és belső ellenséget, különben menthe-
tetlenül darabokra szaggatják az országot.

KÖNYVAJÁNLÓ
Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.

Vércukordiéta - Az egészségmegőrzés és a
tartós fogyás módszere - Dr Mark Hyman
Itt az idő, hogy eloszlassuk a vércukorszinttel
kapcsolatos tévhiteket, és megállítsuk a föld
lakosságának nagy részét fenyegető cukor-
betegséget és elhízást! A megfelelő vércukorszint
az élethosszig tartó egészség egyik legfontosabb
tényezője. Tévedés, hogy csak azoknak kell rá
kiemelten odafigyelnie, akiknél már megállapították a cukor-
betegséget - mert rengetegen nem is tudnak róla, hogy érintettek!
Ez a lassan kialakuló, csendes járvány azonban megelőzhető és vissza
is fordítható. Dr. Mark Hyman, a Viszlát, kilók! Helló, zsír! című könyv
orvos szerzője a probléma hátterében meghúzódó valódi okokat
azonosítva, hosszas kutatómunka során egy olyan étrendet állított
össze, melynek segítségével elkerülhetjük a cukorbetegséget. 

Sisi udvarában - A múltam. Emlékiratok -
Marie Louise von Wallersee-Larisch
Wallersee-Larisch grófnéról az újságolvasó közön-
ség számontartotta, hogy nem csupán a világszép
és extravagáns osztrák császárné és magyar kirá-
lyné, Erzsébet unokahúga, de egyben az 1889
januárjában lejátszódó mayerlingi tragédiának,
Rudolf trónörökös és Mary von Vetsera bárónő rejtélyes 
öngyilkosságának is egyik koronatanúja. 
A tragédia után kegyvesztett lett, és a bécsi előkelő társaság
kiközösítette.

Febr. 17. szombat 19:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
Farsangi koktélest

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. 21. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Unokáról tudni
illik...

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

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

Febr. 9. péntek 21:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Farsangi bál

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 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub - Acustic 69

Febr. 11. vasárnap 15:00 óra
Csorna, Néptánciskola
Felkötjük a farsang farkát műsor

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

Febr. 14. szerda 9:00-17:00 óra
Fertőd, Esterházy kastély
Valentin napi tárlatvezetés

Febr. 24. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: Az asszony körbejár bohózat

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

Febr. 28. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A megbocsátás
útjai – a mindennapjainkban, a
történelemben és az irodalomban

Márc. 3. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nőnapi operett nagykoncert

Márc. 7. szerda 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A színpad
három nagyasszonya: Széppataki
Róza, Laborfalvi Róza, Jászai Mari

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

További 
programok az

infoRábaköz.hu 

oldalon találhatók!



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

Eladó RS09 traktor benzines MIA
motor, lovas vetőgép. 06-70/277-
4188

Roncsautó átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás
megoldható. 06-99/532-038

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

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Tojótyúk előjegyezhető a www.face-
book.com/baromfifutar oldalunkon.
Most 50Ft/db kedvezményt adunk!
Kupon:baromfi50

Minőségi németjuhász kiskutyák
oltva féregtelenítve eladók. 06-
30/409-1287

55 éves férfi társat, vagy kapcsolatot
keres korban hozzá illő hölgy
személyében. 06-20/213-0904

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

55/165/57 ápolt hölgy keresi ren-
dezett körülmények között élő, józan
életű társát 65 éves korig. 0620/376-
0936.

42 éves férfi komoly kapcsolatot
keres Csorna és Kapuvár
környékéről. 06-20/463-8070

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

Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

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

ÁllaT

JÁRműCsornán 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

Eladó 4 lakás társasház Bágyog-
szováton 2-3 szobás lakásokkal,
12,5 M Ft-ért. +36-30/862-0534.

Farádon építési telkek eladók. 06-
20/374-2549

800 nöl építésre alkalmas
közművesített telek eladó Szárföldön.
06-30/480-8012

Himodon 2115 nm-es építési telek
villannyal közművel rendezett ál-
lapotban eladó. 06-30/336-0207

Cirákon 1980-ban épült 3 szobás
összkomfortos családi ház eladó. 380
V terménydaráló jó állapotú eladó.
06-30/380-8996

Kónyban 2009- ben épült családi ház
4186 m2-es telekkel eladó. 32 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77 

Csornán földszinti 65 m2-es lakás
garázzsal eladó. 18,5 m Ft  CsornaIn-
gatlan Fodor Erika +36-20/50-111-
77 

Rábapordányban komfortos téglaház
5097 m2-es telekkel eladó. 4,3 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77 

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

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

Csornán a városközpontban 2 szobás
összkomfortos lakás hosszú távra
kiadó. 06-20/374-7941

Kiadó 3 szobás, 55 nm-es lakás
garázzsal Bágyogszováton 59.000
Ft/hó+rezsi. +36-30/862-0534.

Kapuvár mellett Veszkényben külön
családi ház   4 db 2 ágyas szobája
kiadó, teljes felszereltséggel,konyhá-
val, fürdővel. Tel.: 0670-3891090

Kiadó

SzolgÁlTaTÁS

TÁRSKERESŐ



2018. február 9.8

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

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

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

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

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

Gyümölcsfa metszést vállalok Kapu-
vár és Csorna környékén. 06-
70/385-6023

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

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

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

Széna körbála eladó Csapod. 06-
20/313-1360

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

Nyár széldeszka eladó 10.000
Ft/köbméter (1x1x1,7 m) 06-
30/4435-110

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

Dunnákat, párnákat vásárolok,
hangszereket, porcelánokat, faliórát,
festményeket, szarvasagancsot
hagyatékból, mindenféle öreg hagya-
tékot 06-70/3922-725

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

Búza eladó Csornán 06-20/2961-058

Eladó Trabant 601-es alkatrészei:
ajtók, karosszéria elemek,
sebességváltó, forgattyús ház, lám-
pák, első rugóköteg. 06-20/386-
3032

10q morzsolt kukorica eladó. Iá:
4300 Ft/q 06-70/218-1748

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

Sarok étkezőgarnitúra székek, tálaló
25.000 Ft-ért eladó. 96/252-610
este

Gyerekbútorok, ülőgarnitúra, székek,
szekrény eladók. 06-30/9592-332

Régi CD-k és kazetták, HIFI jó ál-
lapotban sürgősen eladó. 06-
20/463-8070

Épületek Energetikai Tanúsítása
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése Tel.: 30/9564-771
www.energiaexpert.hu

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

Szobafestést, gipszkartonozást,
külső homlokzat szigetelést vállalok
gyorsan, szakszerűen. Érd.: +36-
70/608-9519.

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

Kisebb ács munkákat, tetőjavítá-
sokat, veszés fa kivágást vállalok Ka-
puvár és 30 km-es körzetében.
06-30/381-2480

Kőműves munkát vállalunk,
térkövezés, betonozás, nyílászárók
cseréje kerítés javítás. 06-70/218-
3343 (hétvégén is hívható)

vEgyES
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Útépítésben (aszfaltozás, szegélyezés,
térkövezés) jártas munkatársat
keresünk Csorna környékéről. Szak-
képesítés nem szükséges. 06-
30/2379-845

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

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

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

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
munkahelyre. Németnyelv-tudás
szükséges. Kezdők előnyben. Érdek-
lődés: +36-70/322-3887.

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

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

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

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

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

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

Építőipari vállalkozás Győrben
műszaki előkészítőt keres. 
Érdeklődni: Németh Zoltán: 
zolcapo@t-online.hu

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

CNC gépkezelőket keresünk sárvári
munkahelyre. Hosszútávú, bejelentett
munkalehetőség kiemelten magas
bérezéssel. Utazási költségtérítés
vagy igényes, díjmentes szállás biz-
tosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com

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

Kőműves és segédmunkás munkatár-
sakat felveszünk Kapuvár és
környékéről: +36-20/316-1600.

Sofőrt keresek billencs teherautóra
Kapuvár és környékéről: +36-20/316-
1600.

TAXILENKER gesucht, für Bezirk
Neusiedl/See, Aushilfe, Teilzeit, Alle-
infahrer, 0043/664-5111195 Pamha-
gen, www.krueger.taxi

Nyerges-billencs tgk.-ra azonnali
kezdéssel sofőrt keresek Beled
környékéről. Érd.: 06-30/237-6422

Gondár Logisztikai Kft. C/E kategóriás
jogosítvánnyal és targoncavezetői en-
gedéllyel rendelkező telephelyi sofőrt
keres mosonszolnoki telephelyére
kétműszakos munkarendbe. Érdek-
lődni a 20/952-3000-es telefonszá-
mon lehet! A jelentkezők önéletrajzát
a csikasz.marianna@gondar.hu email
címre várjuk.

Munkatársat keresek varrodába. Var-
rni tudó 3-4 főt egyműszakos
munkarendbe. Lehet nyugdíjas is,
bedolgozó is érdekel. A bedolgozónak
a gépszükséglet: Ipari  gyors varró, 5
szálas összevarró. Érd: 06-20-389-
8913 Rábacsanak

Csornai vendéglátó helyre pultos höl-
gyet felveszünk, akár részmunkaidőre
is 0630/9368-850

Kapuvári kőfaragó üzem munkatár-
sakat keres, éves betanított munkára,
kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-30/240-
3809

Kapuvárra takarítónő jelentkezését
várjuk heti 2-3 órára. Jelentkezni: 06-
70/453-7745

Kapuvári JAM étterem felszolgáló és
takarító munkatársat keres. Érd.: 06-
30/215-8577

Kozmetikust felveszünk magas fix
fizetéssel. 06 30 915 9327

Várbalog környékére traktorost
keresünk hosszú távra. 06-20/320-
6480

Fertődi szépségszalonba fodrászt
keresk. 06-30/353-4579

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

Szárföldi „ Looodside” presszó pultos
hölgyet keres 06-30/506-0435

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátássz-
ervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 
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Aranykalászos Gazdatanfolyam
Csornán Érd: 06-30/310-8934 
(E: 00846/2014/A016)
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