
CSORNA-KAPUVÁR 2019. március 22. XXVII/12.

Programok 6. oldal 

Apróhirdetések
8-9. oldal 

Állásbörze
10-14. oldal

Ezen a héten több, mint 

120 vállalkozás
választotta a Szuperinfót!

Köszönjük hirdetőink
bizalmát!

A tartalomból



2019. március 22.2

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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2019. március 22.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

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. 25. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Férj nélkül tökéletes!
vígjáték

Márc. 26. kedd 18:00 óra
Kapuvár, Művészeti Iskola
Fordulj vígan koszorú! Rábaközi
játékok, mondókák, dalok című
könyv bemutatója 

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

Ápr. 6. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Egri Péter és a Mystery Gang

Ápr. 6. szombat 22:00 óra
Szany, Művelődési Ház
Gramy buli

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. 13. szombat 22:00 óra
Csorna, Termál parkoló
BLOW UP! Spring Fest

Ápr. 21. vasárnap 21:00 óra
Szany, Művelődési Ház
Locsoló buli: Nemazalány, Lil G

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!

A kőfaragó - Bónizs Róbert

Zétényfi András, az ifjú kőfaragó és
kőművesmester a királyné egyik kegyencének 
zaklatásai miatt kénytelen elhagyni szülőhelye
várát és biztos megélhetését...
Bónizs Róbert regénye kiterjedt kutatómunkán
alapuló, rendkívül olvasmányos és hangulatos
tükre a XIV. századi Magyar Királyság életének. A
puszta történelmi tényeken túl élethű képet fest a vidéki nemesség
és köznép életéről, szokásairól, hétköznapjairól és ünnepeiről, 
szerelmeiről és halálos harcairól.

KÖNYVAJÁNLÓ
Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.

A griefer jelének rejtélye-Egy nem hivata-
los Minecraft regény 2. - Winter Morgan
Ki lehet az a griefer, aki rettegésben tartja Steve-
et és a barátait?
Steve robbanásokat hallott a távolból. Hazaérve
azt látta, hogy virágzó gazdasága helyén egy
hatalmas kráter tátong. A búzafarmja nélkül nem
maradtak elcserélni való erőforrásai, és még a hőn szeretett 
gyémántkardja is eltűnt a ládájából...

49/49  - Temesi Ferenc
Temesi Ferenc Kossuth-díjas író műve a szó leg-
nemesebb értelmében vett szerelmesregény - ám
több is ennél. A személyes és a történelmi em-
lékezet mozaikjaiból ragasztott korrajz,
nemzedékregény, a nagy generáció regénye.
Temesi a tőle megszokott írói bravúrral vezeti
olvasóit térben és időben: hol a hatvanas évek
végi Magyarország mindennapjaiba nyerünk
betekintést, hol a 2010-es években kalandozunk. Olyan élet- és
történelmi helyzetekbe csöppenünk, melyek sokunknak ismerősek. 
A gimnazista Márk és Ilona szerelmének alakulása - felnőtté válásuk,
ismerkedésük a szerelemmel és beteljesületlen testi kapcsolatuk -
rányomta bélyegét a fiatalok jövőjére...

Márc. 28. csüt. 17:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Csángóföldi útibeszámoló

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

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

Napos kakasok, előnevelt vörös ken-
dermagos fehér húscsibék elője-
gyezhetők, 11 hetes jércék
kaphatók. Babót 06-70/337-3514

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

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

Hízósertések eladók. 06-20/624-
8507

Beleden eladó 20 db méhcsalád ½ NB
kereten tavalyi anyákkal 96/257-
165

Jojótyúkok eladók Bogyoszlón
továbbtartásra, vágásra is. 06-
20/964-2188, 96/282-155

2 db hízó kb. 150-180 kg-os eladó
06-30/161-7113

Malacok és kukorica Agyagossz-
ergényben eladó. 06-30/522-3791

60 éves 185 cm magas elvált férfi
társat keres. 06-20/516-5246

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

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

Szobafestést, gipszkartonozást külső
homlokzatszigetelést vállalok, gyor-
san, szakszerűen. 06/70/608-9519

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

állat

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

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

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

Jánossomorján 1773 nm-es telken
ház eladó 06-30/9564-429

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

Simaságon felújítás alatt álló
parasztház eladó. A tetőszerkezet
megerősítve, a falak vakolva, aljzat
simítva. A telek 1584 nm, a
lakóterület 68 nm, 3 szobával. Ár: 4,8
M Ft. Tel.: 06-20-928-7063

Mihályiban eladó egy kétszintes, 240
nm-es családi ház. A település
központjában található, 1986-ban
épült, 1167 nm telek, nappali + 4
szoba, 2 konyha, 2 fürdő, 2 WC. Ár:
19,9 M Ft. Tel.: 06-30-837-3020

Kapuváron eladó egy jó állapotban
lévő, 3 szobás, 70 nm-es, társasházi
lakás. Ár: 16,9 M Ft. Tel.: 06-20-
928-7063

Lövőn eladó egy teljesen és
különösen igényesen felújított, 82
nm-es, 3 szobás ikerház, 60 nm-es
garázs-tárolóval. Ár: 27,9 M Ft. Tel.:
06-30-837-3020

Kapuváron eladó egy 110 nm-es,
felújítandó családi ház, 702 nm-es
telekkel. Ár: 10,5 M Ft. Tel.:  06-20-
928-7063

Csatárimajor Kastély u. 16. 11,30 m
x 97 m (1088 m2) építési telek (hobbi
kertnek, vagy építkezőknek) eladó!
Ár: 1.000.000 Ft Rajta: 6 m2-es
lakókonténer : 300.000 Ft ,  "Prak-
tiker"-es zárható fém szerszámtároló
(értéke: 70.000 Ft)  ajándék. Együtt:
1.200.000 Ft Érdeklődni:06-20/314
7384

Kapuváron 67 m2-es egyedi fűtésű
lakás eladó. 17,5 m Ft CsornaIngat-
lan Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Szanyban gázfűtéses, téglaépítésű
ház eladó 6,3 m Ft CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Csornán 4 szoba nappalis 1990-ben
épült családi ház vállalkozásra alka-
lmas külön bejárattal rendelkező
helyiséggel eladó. 29 m Ft CsornaIn-
gatlan Fodor Erika +36-20/50-111-
77

Eladó Bogyoszló határában lévő jó
termőképességű szántóföld. 06-
20/3141-505

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

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

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 fűtés-
sel. Bérleti díj :110 000 Ft/hó + rezsi.
Számlaképes, elsősorban
cégeknek.06-20/924-5267

Kapuvár központjában lakás kiadó.
06-20/851-9911

Kiadó

INGATLANBÖRZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS



92019. március 22.

Nyílászáró, redőny, szúnyogháló.
Ingyenes felmérés! Kedvező ár! Tel:
06/20/481-8124

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

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

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bú-
torkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245

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

Mindenféle épületek, házak bontását
vállaljuk saját gépparkkal korrekt
áron. (belső kisebb nagyobb bontá-
sokat is) 06704164510

Esküvőkre, egyéb rendezvényekre
hűtőkamra, sátor, padlózat, sörasz-
talok bérelhetők. 06-30/2255-560

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

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott 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
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér
színben, jobbos és balos kivitelben
eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
Munkaidőben: 0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Eladó használt 7 éves Hajdu 120
literes kémény nélküli gázbojler
fűtéskorszerűsítés miatt. Ár: 30.000
Ft 06-20/579-7501

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 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*210-es, és 250*200-as méret-
ben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
0630/610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre
u. 13.

Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 W-
s eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth
Mátyás 06-30/637-0630

Eladó használt, de kitűnő állapotban
lévő és működésű vegyes tüzelésű
Junkers supraclass comfort s k 26-
1g 62 típusú (20 Kw) 5 tagos ön-
töttvas kazán, valamint kitűnő
állapotú és működésű Fagor típusú
Beépíthető elektromos sütő +36/30-
2688864

Automata és forgótárcsás
mosógépet, konyhabútort és egyéb
háztartási dolgokat, régi kovácsoltvas
kaput, kerítést, hangszereket, régi
képeket, bontószéket, teknőket,
gyalupadot, parasztbútorokat, Sim-
son Start vagy Schwalbet teljes hagy-
atékot vásárolok. Hívjon bizalommal,
házhoz megyek 96/244-930,06-
20/977-9690

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

Figyelem!! Vásárolok hagyatékot
pincétől a padlásig. Bontószéket,
gyalupadot, régi bútorokat, tollat,
fateknőket, kis és nagy mennyiség-
ben vashulladékot,színesfémet. Érd:
06-20/804-2771

Szürke marha szarv eladó 1.500
Ft/db 06-70/3295-298

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

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

Villanyszerelés! Családi házak, laká-
sok teljes körű villanyszerelése, tel-
jesítmény bővülés. Kovács János
villanyszerelő mester (E-ON re-
gisztrált szerelő) 06/30-273-4725

vEgyES
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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.

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.

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

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

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

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

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

Farádi borozóba pultost/felszolgálót
keresek. Nagy István e.v. 06-
30/9933-940

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.

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."

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

Kónyi Sertéstelep keres traktorost.
Munkaidő: 6-14:30-ig hétfőtől-pén-
tekig. Jelentkezni a telepen. 06-
30/3017-127

Szakács kollégát keresünk!.Teljesít-
ményarányos kiemelt bérezés, rugal-
mas beosztás, költségtérítés.
Flamingó étterem ,Hegyeshalom. Tel.:
06 70 634 9428

Sírkőkészítéshez keresek munkatár-
sat. Heti több napos szabadidővel ren-
delkezők jelentkezését is várom. Kóny
Horváth Géza 06-20/9110-267

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

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrészeket gyártó
partnerünkhöz. Hosszútávú munkale-
hetőség, kiemelten magas bérezéssel
(Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 km-es
körzetből 100%-os utazási költ-
ségtérítés, távolabbról érkező kol-
légáknak igényes díjmentes szállás
biztosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com (Cor-
TexEuro Kft.)

Csornán a Sport Sörözőbe pultos fel-
szolgálót felveszünk. Azonnali
munkakezdéssel. Érd.: 06-70/884-
2277

AWI hegesztő lakatost keresünk
Mosonmagyaróvár környéki munka-
helyre hosszútávra. Főleg rozsda-
mentes finommunkára. Kiemelt
bérezés, családias környezet, 20éve
működő korrekt kisvállalkozásban.
Tel: 302178897, PANDUR-METALBt.

Pedikűröst és fodrászt felveszünk
hegykői munkahelyre. Németnyelv-
tudás szükséges. Érd.: +36-70/322-
3887 (Beáta Szépségszalon).

Monako cukrászdába főállású pultos-
felszolgáló munkatársat valamint
cukrászt keresünk. Jelentkezni
személyesen.

Kapuvári munkahelyre asztalos
munkatársat keresünk. NM Bútor 06-
70/310-2462

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

Villanyszerelőket és betanított munká-
sokat keresünk. Csorna és környéke
WÉPAL Elektro Kft 06-30/598-3356

Kapuvári JAM étterem csapat-
bővítéshez keres 1 fő szakácsot
kiemelt bérezéssel és 1 fő felszolgálót
kiemelt bérezéssel+borravaló. Érd.:
személyesen, időpont egyeztetés a 06
30/215-8577-es telefonszámon.

Hegykői Gyógyfürdőbe Grund fala-
tozóba konyhai kisegítőt keresek.
Munkaidő 11-19 óráig. 06-30/653-
1113

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).
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