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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap

Kiadó:  INFOREKLÁM 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
ONLINE hirdetésfeladás: hirdetesinfo.hu
e-mail:  csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web: inforeklam.hu, szuperinfo.hu, 
Sokszorosítás: ADC Hungary Kft. 
Terjesztés:  Arrabonapost 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. november 8.4 Hírek, információk
a térségből és a világból Beindult a középiskolai felvételi szezon

Hogyan lehet megtalál-
ni a megfelelő közép-
fokú iskolát? Mire jó a
nyílt nap, és miért fon-
tos, milyen sorrendben
kerülnek fel a jelentke-
zési lapra az intézmé-
nyek? Útmutató
szülőknek és diákok-
nak. 

Az Oktatási Hivatal nyil-
vánosságra hozta a
2020/2021. tanévre felvételt
hirdető középfokú iskolák
tanulmányi területeit, felvé-
teli tájékoztatóit és a köz-
ponti írásbeli vizsgát
szervező intézmények listá-
ját, valamint már elérhető az
írásbeli vizsgák jelentkezési
lapja is.

De meddig lehet jelentkezni,
milyen fontos határidők van-
nak?
November 15.
Amennyiben a tanuló részt
vesz a központi írásbeli vizs-
gán, november 15-től
kiválaszthatja vizsgaszervező
intézményt.

December 6.
December 6-áig lehet jelent-
kezni a központi írásbeli vizs-
gára.

December 11.
December 11-éig nyújthatja
be a tanuló a pályázatot az
Arany János Tehetséggon-
dozó Programra.

2020. január 17.
Január 17-én az Arany János
Tehetséggondozó Program-
ban részt vevő intézmények
megszervezik a találkozást a
programba jelentkezőkkel.

2020. január 18.
2020. január 18-án 10 órakor
tartják a központi írásbeli
felvételi vizsgákat a közép-
iskolákban.

2020. január 23.
2020. január 23-án 14 órától
tartják a pótló központi írás-
beli felvételi vizsgákat
középiskolákban azoknak,
akik az előző írásbelin alapos
ok miatt nem tudtak részt
venni.

Mit szeretne a diák?
Az iskola kiválasztása ideális
esetben a diák, nem pedig a
szülő döntése, ehhez azon-
ban az kell, hogy a diák
tisztában legyen saját
képességeivel, határaival,
bőven kapjon információkat
szakmákról, iskolatípusokról,

tantárgyakról, továbbtanulási
lehetőségekről. 
Sokat kell a gyerekkel beszél-
getni arról, hogy miben érzi
magát jónak, mit élvez
igazán, milyen típusú iskolák
tetszenek neki, milyen szak-
mában tudja elképzelni
magát, milyen tárgyakat ta-
nulna magasabb óraszám-
ban. A válaszok alapján el
lehet kezdeni a keresgélést.

Szakmák és iskolatípusok
A 14 évesek zöme keveset
tud az iskolarendszerről, a
szülők dolgát pedig az in-
tézményrendszer átszabása,
az iskolák átnevezése és az új
tantervek bevezetése ne-
hezíti − érdemes tehát
először annak utánanézni,
melyik iskolatípus milyen
képzést kínál a diákoknak. A
legnehezebb döntés előtt a
szakképzésbe jelentkezők áll-
nak: 14 évesen kell hatá-
rozniuk arról, milyen szakmá-
ban szeretnének dolgozni,
ezért érdemes őket minél
több információval ellátni a
különböző foglalkozásokról.

az  iskolalista
Ha megvannak az iskola-
választás fő szempontjai és a
megfelelő iskolatípus − szak-
középiskola, szakgimnázium

vagy gimnázium, két tan-
nyelvű, alapítványi, egyházi
vagy magán, alternatív,
sport- vagy művészeti iskola
−, érdemes összeállítani a
lehetséges intézmények
listáját, és a későbbiekben
csak ezekkel foglalkozni. 
Az Oktatási Hivatal felületén,
a Kifir (Középiskolai felvételi
információs rendszer) hivata-
los keresőjében (kifir.hu)
lehet információt szerezni az
intézményekről: település,
iskolatípus és tanulmányi
terület alapján is lehet keres-
gélni.

az iskolai eredmények
Az érdeklődési kör mellett a
tanulmányi eredmények is
szűkítik a lehetőségeket −
van, ahová esélytelen bejutni
négyesekkel, máshol a szóbe-
lin az idegennyelv-tudást is
tesztelik. Érdemes elővenni a
bizonyítványt és az el-
lenőrzőt, és átnézni az utóbbi
két év eredményeit, az ál-
talános iskolai jegyeket ugya-
nis az összes intézmény
figyelembe veszi a felvételi
kérelmek elbírálásakor − igaz,
eltérő súllyal. Pedagógusok
azt tanácsolják a szülőknek,
beszéljenek az osztály-
főnökkel, egy-két szaktanár-
ral is, kérjék ki a véleményü-

ket arról, bírná-e a diák a
tagozatos vagy a két tan-
nyelvű oktatással járó több-
letterhelést, milyen esélyek-
kel indul olyan gimnázium
vagy szakgimnázium felvé-
telijén, ahol évről évre több-
szörös a túljelentkezés, és
milyen teljesítmény várható
tőle a központi írásbelin.

a nyílt napok
A legtöbb intézmény novem-
berben tart nyílt napot, a
szülők és a jelentkezők órákat
látogathatnak, megnézhetik
a tantermeket, a sportlétesít-
ményeket, és tájékoztató
előadásokat hallgathatnak
meg. Nem szabad kihagyni
ezt a lehetőséget, érdemes
minél több pedagógussal és
tanulóval beszélgetni. Elkép-
zelhető ugyanis, hogy sem a
szülőnek, sem a diáknak nem
szimpatikus a tanári kar, az
igazgató, vagy kellemetlen a
légkör, ez pedig átírhatja a
továbbtanulási terveket.
Pedagógusok szerint alap-
igazság, hogy míg általános
iskolát a tanító, középiskolát
az igazgató alapján érdemes
választani, az ő személye
határozza meg ugyanis az in-
tézmény hangulatát, nyi-
tottságát, sőt az oktatás
minőségét is.

forrás: eduline.hu
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2019. november 8.6
Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Nov. 30. szombat 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Dumaszínház: Hadházi László
önálló estje, mv. Lakatos László

Nov. 30. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Fish!, Fatal Error

Nov. 30. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping
Acustic 69

Dec. 6. péntek 15:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Garabonciás Együttes Mikulásváró
koncertje

Dec. 7. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Vastag Csaba adventi koncertje

További
programok az 

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

Nov. 9. szombat 14:00 óra
Beled, Tornacsarnok
Márton napi rendezvény

Nov. 12. kedd 14:30 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Gyermekszínház: Az elvarázsolt
egérkisasszony

Nov. 15-16. péntek-szombat
Fertőszentmiklós, Szabadidő-
központ és Könyvtár
Országos Rajzfilmünnep

Nov. 15. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Kovács Kati élőzenekaros
nagykoncert

Nov. 16. szombat 14:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Beledi Mézeskalács Fesztivál

Nov. 16. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Pátkai Rozina Trió

Nov. 16. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Truesounds Music Showcase

Nov. 20. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Telegdi Ágnes: Madarak, évszakok,
ünnepek előadás

Nov. 22. péntek 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Badár Sándor önálló
estje

Nov. 22. péntek 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Made in Hungária musical

Nov. 23. szombat 10:00 óra
Szany, Művelődési Központ
Beszélj bátran konferencia

Nov. 23. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana koncert

Nov. 23. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Retro party

Nov. 26. kedd 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
GreCSÓKOLlár – zenés irodalmi est

DVDajánló
Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.

Két királynő 
A  Két  királynő  a  karizmatikus  Stuart Mária  (az
Oscar-díjra jelölt Saoirse Ronan) fordulatos életét
tárja elénk. 16 éves korában francia királyné lett,
18 évesen pedig megözvegyült, ám ahelyett, hogy
újraházasodott  volna  Mária  inkább  hazautazik
szülőföldjére, Skóciába, hogy visszakövetelje jogos
trónját. Születése  jogán azonban van egy  riválisa  I. Erzsébet  (az
Oscar-díjra jelölt Margot Robbie) személyében, aki Anglia királynő-
jeként uralja a földet...

Johnny English újra lecsap
2018-ban az ikonikus komikus, Rowan Atkinson
visszatér a véletlenül szupermenő titkos ügy-
nök, Johnny English szerepében. Egy kibertá-
madás leleplezi az összes aktív angol beépített
ügynököt,  és  az  akció  kiagyalója  további
pusztítással fenyegeti a világot. A titkosszol-
gálat most csak egy emberben bízhat - Johnny Englishben. A je-
lenleg leszerelt, és egy kis előkészítő iskolában tanító Englisht
újra szolgálatba hívják...

Instant család
A sikeres házaspár, Pete (Mark Wahlberg) és Ellie
(Rose  Byrne)  szeretnének  családot  alapítani,
egész pontosan örökbe fogadni egy kisgyereket.
Úgy  döntenek,  előtte  kipróbálják  magukat
nevelőszülőkként. Végül aztán egy kamaszlányt
vesznek magukhoz, de jön vele a két kistestvére
is. Pete és Ellie így egyik pillanatról a másikra kénytelen három-
gyerekes párként megállni a helyét. Nevetések és könnyek között
tapasztalják meg, milyen is egy igazi család...  
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Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vétel-
eladás- beszámítás. Farád 06-
30/602-8858

2T össztömegű autószállító trailer
bérelhető, 10.000 Ft/nap. Saját
súlya 400 kg. 1600 kg hasznos
teher szállítható rajta. Hossza: 4,2 m
szélessége: 2 m. B+E vagy C+E
kategóriás jogosítvány szükséges
hozzá. Érd.: 06-30/9470-370

Mitsubishi Colt 2005-ös évjáratú,
1.3 benzines, 95 LE, kitűnő állapot-
ban 68.000 km-rel eladó! Érd.: 06-
20/772-0640

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

15 Le összkerekes Kubota kistraktor
talajmaróval eladó. 06/30/659-9667

Autóbontó Nagycenk. Gépjárművek,
roncsautók leadása, felvásárlása, HI-
VATALOS bontási igazolás kiállítása,
teljes körű ügyintézéssel. Szállítás
megoldható. Tel.: +36-20/521-9183
(Bontótéka Kft. Regisztrált
autóbontó)

2001-es Peugeot 206-os 1,9-es
diesel kocsicsere miatt és kb. 200
kg-os mangalica hízó eladó. 06-
20/390-4340

10 db 25-30 kg malacok eladók 06-
30/703-6406

23 hetes jércék (kezdenek tojni) és
csibetáp kapható. Babót 06-70/337-
3514

Labrador kiskutyák oltva, féregte-
lenítve fekete és zsemle színűek
eladók. 06-30/492-4808

11 db malac eladó 06-30/263-5730

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

9 db 20 kg körüli malac eladó. 06-
20/214-4854

Harmadik vemhességgel december
végén ellő anyadisznó eladó. 06-
30/363-0670

Kapuváron 180 kg-os hízó és egyszer
ellett 280 kg-os anyadisznó vágásra
eladó  0630/355-7872

38 éves káros szenvedélyektől
mentes srác keres korban hozzá illő,
gyermektelen lányt tartós kapcsola-
tra Kapuvár-Csorna környékéről.
SMS:0630/524-3656

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

Dekorációs falfestések, egyedi fali-
órák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák: www.face-
book.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

Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.

JÁRműJobaházán csendes nyugodt helyen
építési telek eladó. 06-30/275-5406

Kapuváron két szintes, felújított
családi ház eladó a városközponthoz
közel. Hőszigetelt, igényes, összkom-
fortos. 180 nm-es lakótér, térköves,
rendezett udvarral. Irányár: 38 millió.
Érd.: 06-20/775-6827

Családi ház összkomfortos 2000-ben
épült eladó. 06-20/977-9690

Kapuváron 100 nm-es családi ház
hozzá tartozó nagy kerttel eladó. 06-
30/936-8193

A pamhageni határátkelőtől 3 km-re
2039 nm-es építési telek, beépítési
kötelezettség nélkül eladó. Ár: 3,5 mil-
lió. Tel.: 06-20/448-9439

Vágon 2 szoba nappalis részben felújí-
tott téglaépítésű családi ház eladó. 9,3
mFt CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77 

Csornán 2. emeleti 2 szobás, erkélyes,
egyedi fűtésű lakás eladó. 18,7  mFt
CsornaIngatlan Fodor Erika  +36-
20/50-111-77 

Kisfaludon 2 lakrészes ( 90-105) m2-
es ingatlan eladó. 17.9  mFt CsornaIn-
gatlan +36-20/44-044-74 

Kapuváron felújított lakás eladó Érd:
0696/240-544

Kapuváron I. emeleti lakás garázzsal
vagy anélkül eladó   Tel: 0630/450-
8537

Kapuvár és vonzás körzetében
(Agyagosszergény és Farád)   ter-
mőföldet veszek Tel: 0630/371-9082

Győrben 45 nm-es lakás kiadó. Érd.:
06-30/767-8268, 06-30/767-3399

Szántóföldet bérelnék ill
vásárolnék  Szil 15 km körzetében.
bérleti díj megegyezés szerint  mini-
mum 90000 Ft /ha Pákai Péter EV
06703398798

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

Kapuváron családi ház kiadó. Érdek-
lődni november 11-től:
0670/9532394.

Kiadó

ÁllaT

SzolgÁlTaTÁS

INgatLaNBörzE
eladó és kiadó ingatlanok

TÁRSKERESŐ
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Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszál-
lítást vállalok. 06-30/939-1346

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

Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
0630/274-3864.

Költöztetést, fuvarozást vállalunk.
Érd.: 06 20 360 6197

Alaptestek, koszorúk, monolit-
födémek betonacél hajlítását rövid
határidővel vállalom. Bognár Richárd
06-30/264-6832

Veszélyesfa- és tujakivágás, el-
hanyagolt területek rendbe rakása.
Farkas Péter 0620/228-9364.

Házak, pincétől padlásig lomta-
lanítását vállaljuk. Farkas Péter
0620/228-9364.

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

Mátis Emelőkosár Kosaras autó 
bérbeadás, favágás, 
eresztisztítás 06304868970
www.matisemelo.mozello.hu 

Szobafestés, tapétázás. Homlokzat-
szigetelés, kőművesmunkák. Kúp-
cserép kikenés, laminált
parkettarakás. Beázás megszün-
tetése, kéményrakás, ereszcsatornák
tisztítása. Épületek belső bontása,
helyreállítása. Nikovits Gyula
szobafestő 06-70/311-6783 
raklap@gmail.com

Kőműves munkát, bontást és
fakivágást vállalok. 06-30/910-1935

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

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
1 év garanciával, 240*200-as,
240*210-es, és 250*200-as méret-
ben 84.900 Ft/db. Munkaidőben:
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 . 
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
1600 méretben 35 db valamint ter-
mosztátfejek, szelepek, falikonzolok
áron alul eladók. Érd.: 06-70/418-
7600

Keveset futott téli gumi Suzuki
Swiftre felnire szerelt eladó. 06-
30/321-1314

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.

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 69.900 Ft/db, valamint 138*208-
as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
Munkaidőben: 0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

4 db Peugeot 307 gyári alufelni
eladó. 20.000 Ft Tel.: 06-
20/3443271

Magas áron vásárolok dunnákat,
párnákat, hangszereket,
porcelánokat, faliórát, festményeket,
szarvasagancsot hagyatékból, bú-
torokat, mindenféle öreg hagyatékot
06-70/675-5104

Kukorica, búza eladó Agyagossz-
ergényben Érd: 0630/296-4731

Selyemakác, lilaakác, füge, mogyoró,
szelídgesztenye csemete 6.000
Ft/db. Sütőtök, cékla eladó. Ár meg-
egyezés szerint  Csorna 06-70/614-
9255

Akác fűrészáruk, pallók, deszkák,
kerítéslábak, kerítés elemek akár
gyalult kivitelben is. Bérfűrészelést
vállalunk. Érd.: 06-30/408-0313

Hagyatékot, bútorokat, lakás
kiegészítőket, tollat 30.000ft ig a
pincétől a padlásig vásárolok.
0620804-2771

Eladó: tükör 60x40 cm-es vastagság
3 mm 20 db Kapuvár 06-30/5633-
698

2 tárcsás műtrágyaszóró, 3 m-es
vetőgép, RK 165-ös fűkasza, sokoró
rendsodró, Novor 1005-s permetező,
3 tagos fogas gyűrűshenger, 2,5 ton-
nás szentendrei lovaskocsi, 4-es
Vario váltvaforgató eke eladók felszá-
molásból. 06-30/859-8557

Szobafestést vállalunk. Javítások,
tisztaságitól a komplett festésig,
valamint mázolást felméréssel
anyagbeszerzéssel. 06203865844

Szőnyegtisztítás Felsőfokon garan-
ciával. Ipari vegytisztítás, porta-
lanítás, atkátlanítás ingyenes
szállítás 06-20/447-2726

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel.
Redőnyök, szúnyoghálók javítása:
96/245-064

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

Lakásfelújításon gondolkodik? Hívjon
bizalommal! Vállalunk: festést,
burkolást, parkettázást, kisebb belső
átalakítást, nyílászárócserét,
betonozást. 06-20/252-5808 06-
20/391-2004

Épületek, bővítések, átalakítások
építészeti tervezését, épületek
felmérését vállalom.
arpasigergo@gmail.com, 06 30 254
55 64

Beázik a tető? Cseréptetők,
palatetők, lemeztetők lapostetők
javítása, bádogos munkák, eresz-
csatornázás, tetőfedés, lapostetők
szigetelése, kémények javítása,
kúpcserepek kikenése, épületek
külső-belső felújítása, javítások vál-
lalása. 06-20/293-1175

vEgyES



Petőházi SPAR áruházba másodállá-
sos munkára  női takarítót keresünk.
Lehet nyugdíjas is. 0620/451-1790

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari
munkakörökbe keresünk hegesztő,
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, gépbeállító,
darukezelő, nehézgépkezelő és kon-
ténerező sofőr dolgozókat Győr és
Kecskemét környéki munkára.
Versenyképes fizetést, juttatásokat,
szállást, munkába járást, hazautazási
támogatást, bérelőleget biztosítunk.
Jelentkezz most! 06-70/415-9021
(JOBmotive Kft.)

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett
munkaviszonyt, kiemelt bérezést,
bérelőleget, ingyenes szállást,
munkába járást biztosítunk. Betaní-
tott dolgozó és targoncás aján-
latainkból válogathatsz Győr és
Kecskemét környékén.
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS,
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most!
06-70/639-9920 (JOBmotive Kft.)

Petőházi telephelyre fiatalos csapa-
tunk bővítéséhez keresünk kol-
légákat, targoncás jogosítvány előny,
de nem feltétel. Érd.: munkaidőben:
06-20/95-27-488, vagy
info@pelletprodukt.eu (Pellet Produkt
Kft)

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátássz-
ervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/593-
2232, www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

Középiskolai tanár matematikából
korrepetálást vállal. 06-20/241-2128

Angol-német felsőfokú nyelvvizsgá-
val korrepetálást, érettségire
felkészítést vállalok Kapuváron 06-
30/293-9068
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oKTaTÁS

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 Németh és Németh Kft.

Kapuvári JAM étterem 1 fő szakácsot
keres kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-
30/215-8577

Hentest vagy húsipari szakmunkást,
mozgó autóra eladót és takarítónőt
keresek 06-70/532-1583

Kiserdei Sertéstelep Kónyba keres
traktorost és karbantartót. Érd: h-p 8-
12 óra között a telepen. 06-30/3017-
127
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2019. november 8.14

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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