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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. augusztus 16.4
Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Szept. 13. péntek
Kapuvár, Malom Söröző
BLOW UP! Péntek 13 - Pixa

Szept. 20-22. péntek-vasár-
nap
Fertőd, Esterházy-kastély
XII. Haydn-Vonósnégyes-Fesz-
tivál

További programok az 

infoRábaköz.hu
oldalon találhatók!

Aug. 24. szombat 22:00 óra
Farád, sportpálya
Acustic 69

Aug. 30. péntek 19:00 óra
Csorna, Zenepavilon
Majdnem Ugyanaz zenekar
ráadás koncertje

Aug. 31. szombat 21:00 óra
Csorna, kemping
Disco's Hit Legends: Bárány 
Attila, Dj Junior, Hamvai PG

Szept. 6. péntek 21:30 óra
Csorna, piactér
Bagossy Brothers Company
koncert

Szept. 7. szombat 21:30 óra
Csorna, piactér
Magna Cum Laude koncert

Aug. 16. péntek 20:30 óra
Csorna, KRESZ park
Csornai búcsú: Horváth Tamás 

Aug. 17-18. sz-v
Csorna, Széchenyi Iskola
XIX. Nemzetközi Díszmadár
Kiállítás

Aug. 17. szombat 18:00 óra
Csorna, Premontrei Park
Nemzetközi Néptáncfesztivál

Aug. 17. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Zenés játék négy kézre - a Tóth-
Vajna testvérek billentyűs ka-
marakoncertje

Aug. 17. szombat 22:00 óra
Csorna, KRESZ park - Csornai
búcsú: Emlékek Éjszakája

Louise Boije af Gennäs : Vérvirág
Miután Sara édesapja titokzatos körülmények
között meghal, a lány szülővárosából Stock-
holmba költözik, hogy ott próbáljon új életet kez-
deni. Eleinte már-már túlságosan simán mennek
a dolgok: a külvárosi kávézóból, ahol dolgozni
kezd, egykettőre egy jól menő PR-ügynökséghez kerül, és szegényes
albérletét egy belvárosi luxuslakásra cseréli. Hamar rádöbben azon-
ban, hogy nem minden az, aminek látszik. Különös, egyre
rémisztőbb és megmagyarázhatatlanabb dolgok történnek vele... 
Az ELLENÁLLÁS-TRILÓGIA I. kötete

José Rodrigues Dos Santos: Életjel
A Kaliforniai Űrmegfigyelő-központ álmos nyu-
galmát hirtelen különös jelsorok zavarják meg,
amelyekből a tudósok egy távoli világ üzenetére
következtetnek. Nem sokkal ez után érkezik a hír,
hogy a Nyilas csillagkép felől egy űrhajó közeledik
a Föld felé. A tudósok kiszámítják, hogy az űrhajó
a Földtől mintegy ötszáz kilométerre fog elhal-
adni. Nemzetközi összefogás kezdődik az idegenekkel való találkozás
megszervezésére, amelybe a Santos-regények főhősét, Tomás
Noronha professzort és egy magyar asztrobiológust, Bozóki Emesét
is bevonják....

Aug. 18. vasárnap 22:00 óra
Csorna, KRESZ park
Csornai búcsú: Acustic 69

Aug. 19. hétfő 22:00 óra
Csorna, KRESZ park
Csornai búcsú: Delta

Aug. 20. kedd 20:00 óra
Bősárkány
István, a király

Aug. 20. kedd 18:30 óra
Csorna, KRESZ park
Csornai búcsú: Muzsika TV
felvétel

Aug. 23. péntek 17:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Antal József fotókiállítás meg-
nyitója

olVAsNIVAló
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával

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

Sinéad Moriarty: A jó anya
Kate, a jó anya élete romokban hever. A férje ott-
hagyta egy csábító, fiatal nőért, aki szült neki egy
kisfiút. A házukat el kell adni, mert nincs miből
fizesse a részleteket, de közben erősnek kell
maradnia három gyereke kedvéért. Luke, a
legidősebb, tizennyolc éves. Szerencsére van egy
melegszívű barátnője, aki átsegíti a nehézségeken
- például amikor apja rendszeresen cserben hagyja új felesége és
kisfia miatt.  Jess, az egyetlen lány, tizenkettő. Ő próbál közvetíteni
apjuk és a család között, de kevés sikerrel...
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Augusztus 20-ra készülve régi jó szokásunk szerint megmu-
tatjuk az idei év Magyarország Tortáját, Magyarország Cukor-
mentes Tortáját, a 2019-es év szent István napi kenyerét,
valamint az év kedvenc fagylaltját. 

2019-ben a Boldogasszony csipkéje lett Magyarország Tortája, Tóth
Norbert dunaföldvári cukrászmester alkotása viselheti a kitüntető címet.
A Boldogasszony csipkéje a málna népies elnevezése. Nevét csipkézett
leveleiről kapta és ízletessége mellett gyógyhatása is figyelemre méltó,
magas vitamintartalma miatt az egyik legegészségesebb gyümölcsünk.
Roppanós réteg, málnás áztatóval átitatott piskóta, málnás-fehér-
csokoládés krém, citromos-bazsalikomos felvert ganache, málna lekvár
és málnás meringue alkotják a tortát. A csipkét a torta tetején a citromos,
bazsalikomos felvert ganache idézi, melyek közeit málna lekvár tölti ki.
Liofilizált málnadarabokkal megszórt meringue-gekkel és zöldre
színezett fehércsokoládé lapkákkal díszítjük.A nyertes torta méltán viseli
ezt a nevet, hiszen az összes rétegében megtalálható ez a rendkívül
ízletes gyümölcs. Egy torta több, mint hatszáz gramm málnát tartalmaz.
Üde, friss és nagyon gyümölcsös az idei győztes, mely jellegében
közelebb áll a hazai tradicionális sütemények világához, készítésének
technológiája viszont ötvözi a hagyományt és az új trendeket.

Az államalapítás ünnepére: a kovásszal készült kézműves szerencse Tar-
soly lett az év szent István napi kenyere.
A sokoróaljai Pedró Pékség fejlesztése búzalisztből, durumliszttel készülő,
különleges formájú, ropogós, kézműves búzakenyér. Mivel a durum-
búzában lévő keményítő lassabban szívódik fel, lassabban emeli a vér-
cukor szintet, igy
alkalmas a cukor-
beteg fogyasztók
számára. Kivá-
lóan illeszkedik a
sportolók ét-
rendjébe, mivel
k iemelkedően
magas a fehérje-
tartalma.

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete  még májusban Szom-
bathelyen rendezte  meg az  Év Fagylaltja versenyt. 
Íme az egyes kategóriák győztesei: 
„I.” kategória: cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye
Aranyérmes és egyben az ÉV FAGYlAlTJA vándorkupa győztese:
Il Re Del Piemonte – Wilheim Dávid (DaCrema Fagyizó – Nagykanizsa) 

„I./M.” (mentes) kategória:
Illatos birs feketeribizlivel – Pokoraczki Ágnes (Bahama Kézműves
Fagyizó – Újfehértó)

„C/M” (mentes) kategória:
Pisztácia parajd fűszerével – Gangel
András (m-Gel Hungary Kft. – Bu-
dapest)
laktózmentes: Cold Brew Coffee –
Horváth Edvárd (Gelato Italiano Kft. –
Környe)
közönségdíjas: Rozmaringos fe-
hércsokis vilmoskörte – Sztaracsek
Ádám (Jánoska Cukrászda –
Komárom)

(Forrás: cukraszat.net, pekszovetseg.hu)

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem
Alapítvány minden évben a Magyar Cukrász Iparosok Országos
Ipartestületével együtt hirdeti meg, párhuzamosan a Magyarország
Tortája versennyel. Idén Gyuris László, a szegedi A Cappella Cukrászda
aranykoszorús cukrászmestere győzött a kicsi Gesztenye elnevezésű
kreációjával. A torta ízvilágát a gesztenye alapozza meg, melyet a
kellemesen savanykás áfonya és a mogyorós ropogós teszi teljessé. Az
édesség tetejét cukormentes tejcsokoládé borítja, amit koronaszerűen
vesznek körbe a csokoládé ívek. Így a torta a harmonikus, egyedi
ízvilágához elegáns küllemet is kapott. A hozzáadott cukor nélkül készült
Kicsi Gesztenye szeletenként csupán 14,9 g szénhidrátot és 204 kcal-t tar-
talmaz, így a cukorbetegek számára jó választás lehet, de mindenkinek
ajánljuk, aki ügyel arra, milyen összetevőket tartalmaz, amit elfogyaszt. 

Augusztus 18-tól lehet megkóstolni a tortákat, országszerte több száz
cukrászdában. Az árusító cukrászdák listáját augusztus 14-től megtalálják
a www.cukraszat.net oldalon. 

Az ország tortája, kenyere és kedvenc fagyija

Boldog-
asszony 
csipkéje

Magyarország
Tortája 2019

kicsi
gesztenye
Magyarország 
Cukormentes
Tortája 2019
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Töltsd ki az üres négyzeteket úgy, hogy egy sorban és oszlopban
egy jel csak egyszer szerepeljen.

GYEREkEkNEk
A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy,
hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként vagy oszlopon-
ként.  A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer 
szerepelhet egy szám.

suDoku

könnyű

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

Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift 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

Citroen C4 Picasso 1,6 benzin, 120
LE, 2011-es évjáratú, 72.000 km-
rel, újszerű, megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 06-20/772-0640

BMW 730D 2011.08. havi fekete,
vajszínű bőr belsővel. 148.000 km-
rel. Vezetett szervizkönyvvel,
megkímélt állapotban eladó. Bővebb
információ: 20/924-9972

Eladó május 20-án született Rot-
tweiler kan kiskutya oltva, féregte-
lenítve. Érd.: 06-70/330-5839.

18-20 hetes tetra SL tojóhibridek
Rábatamásiban eladók. 06-20/564-
0552

Puli kiskutyák oltva féregtelenítve
eladók Rábaszentandráson. 06-
30/462-8541

4 db 30 kg-os malac eladó. 06-
20/432-6630

Felszámolás miatt alpesi kecskék
eladók. 06-20/975-8531

Eladó 1 db választási limuzin bik-
aborjú és 1 db 3 éves holstein fritz
tehén. 06-20/285-0490 06-30/682-
7330

8 db 25-30 kg körüli malac eladó 06-
30/412-0862

140 kg-os hízók és 11 db bárány
eladó szénával együtt. 06-30/336-
0207

Nagy súlyú malacok eladók 06-
70/778-2647

5 db birka és 8 db kecske eladó 06-
20/3434-012

Előnevelt fehér húshibridek elője-
gyezhetők, 11, 16 hetes jércék és
csibetáp kapható. Babót 06-70/337-
3514

Egy éves tojótyúkok eladók. Babót
06-70/337-3514

Németjuhász kölykök eladók. Babót
06-70/459-6788

Alpesi egy éves bakkecske eladó,
vagy kis bárányokra cserélhető.
99/380-849 17 óra után

Német juhász kiskutyák külföldi
pároztatásból lévő szukától és kitűnő
vérvonalú apától eladók     Tel:
0670/385-6023

Elmúlt már 30 50 70? Ismerkedne de
nincs hol s kivel? Nem adom fel
társkeresés 06-20/411-4325.
Kiemelten várjuk a 40 es hölgyek je-
lentkezését!

Barátnőjét keresi 35 éves káros
szenvedélyektől mentes független
srác 06-30/524-3656

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

JÁRműHimodon építésre, esetleg állat-
tartásra alkalmas telek eladó. A telek
nagysága 2233 nm 06-30/389-1191

Szilsárkányban 135 m2-es 5 szobás,
jó szerkezetű emeletes családi ház
központi fűtéssel eladó. ár: 22,7 m Ft
CsornaIngatlan Katrinecz Tamás
+36-20/44-044-74

Kapuváron 64 m2-es teljes körűen
felújított, légkondicionált, 2 szobás
erkélyes lakás eladó. ár: 17,9 m Ft
CsornaIngatlan Katrinecz Tamás
+36-20/44-044-74

Kisfaludon 180 m2-es családi ház 6
szobával, központi fűtéssel 9000 m2-
es telken eladó. ár: 17,9 m Ft Csor-
naIngatlan Katrinecz Tamás
+36-20/44-044-74

Eladó Fertőszentmiklóson egy 223
nm-es családi ház, 3.273 nm-es
telken. Ár: 23,9 M Ft. Tel.: 06-20-
928-7063.

Fertődön eladó egy 68 nm
alapterületű, földszinti, új építésű tár-
sasházi lakás, saját kertrésszel,
tárolóval és gépkocsibeállóval. Ár:
29,6 MFt. Tel.: 06-30-837-3020

Eladó Fertőszentmiklóson egy új
építésű, 62 nm-es, 3 szobás tár-
sasházi lakás. Az egyedi lakáshoz 2
gépkocsibeálló is tartozik, valamint
az épület alagsorában wellnesrészleg
áll rendelkezésre. Ár: 32,3 MFt. Tel.:
06-30-837-3020

Kapuváron felújítandó családi ház
eladó. Az épület felújításra szorul, a
tető meg van erősítve. Minden közmű
a telken belül található. A telek
mérete 1038 nm. Ár: 12,5 MFt.  

Eladó Fertődön egy 49 nm-es, 2
szobás panellakás, klímával,
műanyag nyílászárókkal. Ár: 15,9
MFt. Tel.: 06-30-837-3020

Fertődön eladó egy 265 nm-es, 6
szobás, felújítandó családi ház, 1411
nm-es telken. Ár: 41,9 M Ft. Tel.: 06-
70-882-4984.

Farádon 829 nm-es építési telek
eladó. Ár megegyezés szerint 06-
30/866-2069

Eladó Kapuvár központjában, kiváló
adottságokkal rendelkező, 86 m2-es,
3 szobás lakás. Ár: 28 MFt. Tel.: 06-
30-403-2904.

Fertőszentmiklóson egyszintes, 140
nm-es, 4 szobás családi ház 1337
m2 parkosított telken eladó. Ár: 33,5
MFt  Tel.: 06-70-882-4984.

Eladó Kapuvár csendes utcájában
egy 168 nm-es, 5 szobás családi
ház. Ár: 31 M Ft. Tel.: 06-70-321-
6697

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

Csornán 1 szoba kiadó, konyha fürdő
használattal teljes berendezéssel.
06-30/578-1223

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

Kiadó

INGATlANBÖRZE
eladó és kiadó ingatlanok

ÁllaT

SzolgÁlTaTÁS

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

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

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

Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építői-
pari munkákat beázások megszün-
tetését vállaljuk 06-30/3799-313

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

Palatetők bontás nélküli átfedése,
cserepes lemezek, bádogos munkák,
stablon deszka lemezelése tetőfedés,
tetőjavítás lapostetők szigetelése
kúpcserepek kikenése tetőmosás
javítások vállalása. 06-20/293-1175

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

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft szín-
választékkal, raktárkészletről elvihető.
0 6 - 3 0 / 6 3 9 - 1 5 7 4
www.szaszabutor.com

Szárföldön 652-es vonóvedres
kotrógép felújított, működőképes mo-
torral egyben vagy bontásra
alkatrésznek eladó. Érd.: +3620/598-
8500

Dunnákat, párnákat vásárolok 27.500
Ft/kg , hangszereket, porcelánokat,
faliórát, festményeket, szarvasaganc-
sot hagyatékból, bútorokat, minden-
féle öreg hagyatékot 06-70/675-5104

Őszibarack fehér és sárgahúsú, nek-
tarin,, ringlószilva körte eladó
Kisfaludon 96/253-140 06-30/667-
0286

Őszi árpa eladó. 06-20/2102-703

Kitűnő állapotú férfi kerékpár eladó
06-20/535-7407

181-es Husqvarna láncfűrész, Robix
kapálógép eladó. Háromlevelű borona
rögtörővel és hármas eke méhtelepi
áron eladó. 96/252-259

Aranypénzeket, ezüstpénzeket, kom-
plett pénz gyűjteményeket esetleg
régi hagyatékot vásárolnék. Tel.: 06
30 351 9237

Babaszőnyegre helyezhető figurás
játék, autóba gyermekülés kis
szövethibával Maxi-Corzi olcsón
eladó. 0620/535-7407

2 női kerékpár 26-os és28-as és 2 db
camping kerékpár eladó. 96/288-193

2 db-os szekrénysor 280x175x50 cm
30.000 Ft. Rekamié + 2 fotel ingyen
elvihető Csornán 06-20/946-0393

28-as férfi kerékpár, 2 db tollpaplan,
Jabloneci kerek kristálycsillár eladó.
06-20/3434-012

Osztrák-német bazár. Bicikli
kiárusítás, ruhák (200 Ft/db), lakás-
textil, lakberendezés, konyhafelsz-
erelés, műszaki cikk, lábbelik, táskák,
fűnyírók. Augusztus 17 (szombat).
15-17 óráig) Szil, Béke u. 21 

Teknőket, bontószéket, gyalupadot,
répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
boronát, stokedlit, konyhakredencet
valamint hagyatékot mindenféle
tájházi dolgokat vásárolok saját
részre. Hívjon bizalommal házhoz
megyek     0620/977-
9690   0696/244-930

Búza, árpa kis bálás búzaszalma
eladó  Tel: 0630/296-4731 

Hideg-melegburkolást vállalok:
járólap, csempe, homlokzati dekorkő,
padlószőnyeg, műpadló, parketta,
laminált, vinyl stb. 06-20/598-5155

Kőműves munkát, bontást vállalok
06-30/910-1935

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

Vizes, penészes falak helyreállítása
fal átvágás, injektálás garanciával.
06-70/388-8816

Tetőfelújítás faházak építése,
felújítása. 06-70/388-8816

Ingatlan értékbecslés szakmai hát-
térrel és tapasztalattal, az egész
megye területén. Hívjon telefonon
vagy fáradjon be az irodánkba. Biza-
lom Rábaköz Kft. Csorna Erzsébet
Királyné utca 18.  Tel.:+36-20-924-
5267

Babaváró, Lakáshitel, gyerekek utáni
kedvezmények. Ingyenes pénzügyi
tanácsadás a Bizalom Rábaköz
irodájában. OTP Pénzügyi pont part-
nereként. Fáradjon be irodánkba,
vagy hívjon akár otthonába is elm-
együnk.  Tel.:+36-20-924-5267

Takarító szolgálat társasházak
üzletek irodák üzemek családi házak
takarítása. Épület karbantartás ,
Ausztriában is. 06-20/590-9248
www.eltakaritunk.hu 
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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 Németh és Németh Kft.

Tapasztalattal rendelkező gépko-
csivezető keresünk négytengelyes
billencs tehergépkocsira csornai 
telephellyel. Bérezés megegyezés 
szerint. Érd: Horváth Attila 06-
30/5302-199

Azonnali kezdéssel keresünk
Veszprém és Győr-Moson-Sopron
megyei lakosú tapasztalt C-s 
jogosítvánnyal, GKI kártyával és 
digitális sofőr kártyával rendelkező
gépkocsivezetőt, új 4 tengelyes
tehergépkocsira földmunkára,
kiemelt bérezéssel. Jelentkezni lehet
telefonon a 06-30/227-1841-es szá-
mon vagy önéletrajzzal az
archeogep2010@gmail.com címen.
(ArcheoGép Kft.)

Homlokzatfestésben, burkolásban
festésben jártas munkájára igényes
józan életű szakembert keresek. 06-
30/330-5641 Módben Kft

Az Áldos Panzió vonzáskörzetéből
Farádra kertészeti illetve gondnoki
munkára keresünk nyugdíjas férfi
munkaerőt. Munkaidő min.4 óra
max. 8 óra/nap. Bérezés nettó
1000ft/óra. Tel.:+36309909532

Jánossomorjai takarítói munkára
gyakorlattal rendelkező Hölgyeket
keresünk. Napi 8 órás munkavégzés,
12 nap/hó, 8 órás bejelentés, nettó
1.200 Ft-os órabér. +36-70/375-
7870 (Gála1 Kft)

Műkörmöst, fodrászt, pedikűröst,
kozmetikust alkalmazotti viszonyba
felveszünk. Magas fix bér! Tel.: 06 30
907-9441 Pretty Woman Studio

Villanyszerelőket és betanított
munkásokat keresünk Csorna és
környékéről Wépál Kft. 06-30/598-
3356

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.)

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.)

Szobafestő tanulót felveszek 06-
20/583-6046 Foki Csaba e.v.

Ausztriai night klubba keresünk
pincérnőket minimális németnyelv-
tudással. Rugalmas munkaidő.
Elérhetőség: Pabian&Partners. Tel.:
0043-664958721, 0043-
6602914770, WhatsApp.

Építőiparba keresek kőművest és
segédmunkást. Horváth Dávid 06-
20/261-3773

Horváth Ernő Szaniszló ev. keres
húsipari szakmunkást vagy segéd-
munkást teljes munkaidőben, vagy
akár részmunkaidőben. Nyugdíjas
vagy tanuló is lehet. Érdeklődni tele-
fonon: 06-70/532-1583

Kapuvári Ost-Invest Ingatlan Iroda
munkatársakat keres. 06-30/947-
1384

CNC-gépkezelőket (CNC-gépkezelő
vagy gépi forgácsoló végzettséggel),
géplakatos karbantartót (forgácsoló
gépek karbantartására) keresünk
sárvári munkahelyre. Hosszú távú
munkalehetőség, kiemelten magas
bérezés, nettó 280.000-340.000
Ft/hó. Igényes, díjmentes szállás
vagy 100%-os utazási költségtérítés
50 km-es körzetből. 06-70/527-
2554, femmunka.eu@gmail.com
(Cor-Tex Euro Kft.)

Mosonmagyaróvári autójavító cég
keres autófényező, előkészítő és
karosszérialakatos munkatársakat,
Jó szakembernek osztrák bérezés
garantált! Érd.: info@svauto.hu,
96/579-976, 06 30 9161-589, 06 30
9375-486 SV AUTO KFT

Ausztriai munkára hölgyeket, urakat
keresünk, péntek délutántól hétfő
reggelig TŰZŐR pozícióba. Megfelelő
létszám esetén ingyenes tanfolyam
Sopronban. Németnyelv-tudás előny:
+36-20/241-1060, +36-70/518-
3997 (Maxinvest)

A Termál Étterembe, Hegykőre fel-
szolgálót (németnyelv-tudás előny)
keresünk egész éves munkára. +36-
20/773-3889

Kiserdei Sertéstelep Kónyba keres
telepi dolgozót. Érd: h-p 8-12 óra
között a telepen. 06-30/3017-127

Csornai dohányboltba és ajándék-
boltba keresünk 25 év alatti, (bármi-
lyen) OKJ végzettséggel rendelkező
munkatársat- kiemelt bérezéssel.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon
lehetséges: 06 20 354 4154

Hosszú távú munkára keresünk gép-
kezelőt, gumikerekes kotróra.
Vízépítésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent. A cég dunaújvárosi tele-
phelyű de munkáink az ország egész
területén előfordulnak. Bármilyen
kérdésre telefonon választ adunk.
06-30/2289029 Kálmán Alex

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

Középiskolai nyelvtanár német
nyelvből vállal: nyelvoktatást diákok-
nak és felnőtteknek, nyelvvizsgára
felkészítést, érettségire felkészítést
közép- és emelt szinten. Csorna 06-
70/2499-557

Pedagógiai, gyógypedagógiai as-
szisztens és dajka tanfolyam indul
Csornán részletfizetéssel. Tel.:
30/637-4083, 20/423-7877. Eng.sz.:
E-000452/2014

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

oKTaTÁS
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Az Intretech Hungary kft. a Xiamen Intretech Inc. magyarországi leányvállalata, amely 2011 májusában alakult, több mint 
10 leányvállalattal Kínában, Malajziában, Kanadában, Svájcban és Magyarországon. A társaság jelenleg több mint 4000 alkalma-
zottat foglalkoztat világszerte, köztük több mint 800-an magasan képzett mérnökök és vezetők.

Az Intretech a világhírű márkák számára elektronikai termékeket fejleszt és gyárt, különös tekintettel az okos otthon és ház-
tartási termékekre, ipar 4.0 gyártási módszertanaira alapozva. 

Az Intretech jelenleg új, motivált kollégákat keres új kapuvári gyártóüzemébe.

Jelentkezés önéletrajzzal az info@intretech.hu címen.

TERMElÉsVEZETő

követelmények
l Felsőfokú végzettség (elektronikai/mechanikai/mechatronikai 

végzettség)
l Legalább 5 év termelési területen szerzett vezetői tapasztalat
l Önállóság, precizitás, problémamegoldó készség
l SMT gyártás területén szerzett tapasztalat előny
l Minőségügyi előírások, szabványok ismerete előny
l Felhasználó  szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Excel, 

Word) 
l Analitikus gondolkodásmód
l Kiváló problémamegoldó és szervező képesség
l Innovatív gondolkodásmód, stratégiai- és rendszerszemlélet
l Terhelhetőség, rugalmasság
l Jó kommunikációs készség
l Tárgyalóképes angol nyelvtudás

Főbb feladatok
l Együttműködés a fejlesztési, minőségügyi, értékesítési és 

pénzügyi osztályokkal;
l a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és 

hatáskörmegosztás szabályozása;
l az egység gazdálkodásának tervezése, felügyelete és 

képviselete;
l a munka megtervezése, a feladatok végrehajtásának 

ellenőrzése, a befejezett tevékenységek értékelése;
l az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása;
l gyártási stratégiák, irányelvek és tervek meghatározása, 

megvalósítása és figyelése;
l a gyártás részletes megtervezése a termelés minőségének és 

mennyiségének, a költségek, a rendelkezésre álló idő és a 
munkaerő igények szempontjából;

l a termelőüzem működésének és a minőségellenőrzési 
eljárásoknak az ellenőrzése a karbantartás tervezésével, a 
működési órák kijelölésével, alkatrészek és szerszámok 
biztosításával;

l költségvetések készítése és kezelése, gyártási teljesítmény és 
költségek figyelése, a folyamatok és erőforrások olyan 
beállítása, hogy minimális költségeket igényeljenek;

l konzultáció más vezetőkkel termelési ügyekben, illetve más 
vezetők tájékoztatása;

l termelési nyilvántartások és jelentések készítésének 
ellenőrzése;

l foglalkozás-egészségügyi és biztonsági követelmények
megvalósításának koordinálása;

l a kitermelő helyek hatékonyságának értékelése, és az 
alkalmazott személyzet, berendezések és technológiák 
megfelelőségének meghatározása, szükség esetén módosí-
tások végrehajtása a munka ütemezésében vagy a berendezé-
sekben;

l a gyártás részletes megtervezése a termelés minőségének és 
mennyiségének, a költségek, a rendelkezésre álló idő és a
munkaerő igények szempontjából.

MINősÉGüGYI TECHNIkus

követelmények
l Középfokú végzettség (elektronikai végzettség előny)
l Legalább egy év hasonló területen szerzett tapasztalat
l Elektronikus termékekkel szerzett tapasztalat előny
l Minőségügyi előírások, szabványok ismerete
l Vizsgálatokkal kapcsolatos általános előírások ismerete
l Felhasználó  szintű számítógépes alapismeretek (MS Office, Excel, Word)
l Műszaki rajz olvasás
l Problémamegoldó, analitikai eszközök ismerete előny (8D, 5Why, PDCA, 

MSA, SPC)
l Problémamegoldó készség, csapatszellem
l Alap angol nyelvtudás

Főbb feladatok
l Bejövő áru ellenőrzés és/vagy folyamatból kivett késztermékek ellenőrzése
l Termelési  folyamat ellenőrzése
l Elsődarab átvétel
l Tesztek, vizsgálatok elvégzése
l Gyártásközi problémák esetén megfelelő beavatkozás
l Nem megfelelőség esetén szükséges intézkedések elvégzése
l Jegyzőkönyvek készítése 
l Statisztikák készítése
l Mérőberendezések kezelése
l Kapcsolattartás a társterületekkel

sMT GÉPBEÁllíTó

követelmények
l Középfokú végzettség (elektronikai/mechanikai/mechatronikai 

végzettség)
l Legalább 2 év hasonló területen szerzett tapasztalat
l Önállóság, precizitás, problémamegoldó készség
l SMT gyártás területén szerzett tapasztalat előny
l Minőségügyi előírások, szabványok ismerete előny
l Felhasználó  szintű számítógépes alapismeretek (MS Office, Excel, Word)
l Alap angol nyelvtudás

Főbb feladatok
l Beültető gépek beállítása-programozása
l Pasztázó gép beállítása-programozása
l IC Programozó gép beállítása-programozása
l Reflow kemence beállítása-programozása
l AOI ellenőrző gép beállítása-programozása
l Hullámforrasztó gép beállítása-programozása
l Összeszerelő sor gépeinek programozása
l Típusváltások beállítása-programozása
l A gyártás során jelentkező géphibák elhárítása
l Elsődarab jóváhagyásban való részvétel
l Termékspecifikus setup-ok beállítása-programozása
l Új termék bevezetésekben – tesztelésekben való részvétel
l Operátorok folyamatos oktatása
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