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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 tartalmáért 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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Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy a
2019. évi Győr-Moson-Sopron Megyei

mentők CsaládI napja
létrejöhetett.
Fő támogatóink:
Ambrózia Pékség
Autósbolt Csorna
BNF Építőanyag Kereskedés
Csaﬁ Gumiszervíz
Csorna És Környéke Önkéntes Mentőegyesület
Együtt Az Életért Sopronért Mentőalapítvány
Életmentők a Győriekért Alapítvány
Feki Kft
Hollósi Szerviz
infoRábaköz.hu portál
István UniService Bt.
JAM Restaurant
Kapuvár Város Önkormányzata
Kapuvári Mentők Egyesülete
Kapuvári Sport Egyesület
Kiss és Fiai Kft
Kistatai Falatozó
Kő és Homok Kft
Maci Laci Büfé
Mentődolgozók Önálló Szakszervezete
Mondó Bútor
Ősze Traﬁk
Parti Szerviz
Pátzay Pál általános iskola 3.A osztály tanulói, szüleik
és osztályfőnökük
Pepó Sátor
Spinex Kft
Szuperinfó Csorna-Kapuvár
Tank-OL KFT
Tilinger és Varga Bt.
Triart Bt
Yamahás Trans
Külön köszönet a színvonalas műsorokért a Movement
Dance School-nak, Kapuvári Néptáncegyüttesnek,
Telekesi Tamás-nak, Geri The Loopernek.
Média támogatónk:
Szuperinfó Csorna-Kapuvár
Köszönettel:
Győr-Moson-Sopron Megyei
mentődolgozók
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Hírek, információk
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a térségből és a világból

police Coffee Csornán

Vágányzár

Kávé mellett beszélgettek a hogy a lakosság érezze, mert ezzel növeli a tolvajok
számíthatnak a rendőrség esélyeit!
rendőrök a járókelőkkel a
vagyonvédelemről Csornán. segítő szolgálatára, ezért a l Otthonában az ajtókat
vagyonvédelmi tanácsadá- minden esetben zárja be,

két hétig vágányzár lesz a Csorna - szombat- A megyei rendőr-főka- son túl a kerékpárjukat is még ha csak egy percre is
hely vasútvonalon, vonatpótló buszok szállít- pitányság és a csornai regisztráltathatták a lakosok távozik a lakásból!
Rendőrség bűnmegelőzési az országos BikeSafe adat- l Bejárati ajtajára szerelják az utasokat.
A GYSEV Zrt. tájékoztatja az utasokat, hogy június 22-től
(szombat) július 05-ig (szombat) Szombathely - Hegyeshalom vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák
miatt az InterCity vonatok helyett Szombathely - Csorna
állomások között, a személyvonatok helyett Porpác –
Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Forrás: inforabakoz.hu

szakemberei a Szent István
téren várták az érdeklődőket.
A Mobil Bűnmegelőzési
Centrum kisbusza mellett
kialakított standnál szólították meg, és egy frissen
főzött kávé melletti beszélgetésre
invitálták
a
járókelőket a rendőrök
szombaton Csornán.
A kötetlen beszélgetések
során elsősorban a vagyonvédelem lehetőségeiről és a
szubjektív biztonságérzetet
leginkább
befolyásoló
témákról esett szó.
A rendezvény kiemelt célja,

bázisba.
A sok érdeklődőt vonzó
eseményen a szakemberek
a trükkös lopásokra, a lakásbetörésekre és az idősek
sérelmére elkövetett csalások megelőzésének lehetőségeire is ﬁgyelmeztették az
érdeklődőket.
Néhány jótanács:
l Pénztárcáját, bankkártyáját, iratait ruházata belső
zsebeiben, mások által nehezen hozzáférhető helyen
tartsa!
l Vásárláskor ne tegye tárcáját a bevásárlókocsiba,
kosárba, jól látható helyre,

tessen jó minőségű biztonsági
zárakat,
láncot,
amelyeket minden esetben
használjon is!
l Ne tartson otthonában
nagyobb mennyiségű készpénzt, nagyobb értékű, de
nem mindennap használatos ékszereket!
l Ha valaki hivatalos jelleggel érkezik otthonába,
kérje el az igazolványát,
hívja át a szomszédot, ha
szükséges kérjen segítséget!
l Soha ne adjon át pénzt
olyan idegennek, aki bajba
jutott rokonának megbízásából kéri azt Öntől!
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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mit? Hol? mikor?
programok a környéken

Jún. 22-23. szombat-vasárnap
Fertőszentmiklós, Meidl Airport
XI. Damla V8 Kupa és AutósMotoros Gyorsulási Verseny
Jún. 22. szombat 15:00 óra
Csorna, Premontrei Apátság
Díszudvar
3. Csornai Levendula Nap
Jún. 29. szombat 19:00 óra
Kóny, Kerék-Tó Szabadidőközpont
V. Kónyi Táncdalfesztivál
Jún. 30. vasárnap 19:00 óra
Sobor, sportpálya
Búcsúval egybekötött falunap:
Neoton Party Band, A két
zsivány, Desperado
Júl. 5. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert:
Roy és Ádám Trió
Júl. 12. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert:
Boka Boogie Band
Júl. 13. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping
Acustic 69

Júl. 19. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert:
Crazy Little Queen Tribute Band
Júl. 26. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert:
Esti egyenleg
Aug. 2. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert:
Jazzformers
Aug. 3. szombat 21:00 óra
Kóny, Kerék-tó Szabadidőközpont
Hooligans koncert
Aug. 9-10. péntek-szombat
Fertőd, Esterházy kastély
Gránátos házak közötti sétány
VII. Esterházy Barokk Ételfőző
Fesztivál
Aug. 9. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert:
Németh Fáni és zenekara
(Koncz Zsuzsa dalok)

További programok

inforábaköz.hu
oldalon találhatók.
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Ingatlanbörze
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eladó és kiadó ingatlanok

Csorna Ifjúsági lakótelepen, 74 m2 es felújított téglaépítésű társasházi
lakás eladó. Érdeklődni: +3630/569-3731-es telefonszámon.

Kapuvár központjában, Batthyányi Rábatamásiban azonnal költözhető
utcában 14 nm-es garázs eladó. Érd.: összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 13.500.000 Ft
Tel:
06-30/630-3626
Eladó Simaságon 68 nm-es, 3 0630/969-2350

Farádon 1100 nm2 építési telek
Árpád és a Várdomb utca között /
szennyvíz bekötve / eladó 11. ezer
euró Érd.: 06-30/4475596

szobás parasztház. A ház felújítás
alatt áll. Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 06- 0620-928-7063

Eladó Fertődön egy 49 nm-es, 2
Kapuváron lakótelepi 67 nm-es 4. szobás, jó állapotú, házközponti
emeleti lakás eladó Ár: 18 M Ft 06- fűtésű panellakás. Ár: 16,5 M Ft. Tel.:
30/723-9021
06-30-837-020

Kiadó
Rábaszentandráson bejáratott forgalmú Vendéglő 2019. szeptember
1-jétől kiadó. A Vendéglőben Nemzeti
Dohánybolt és Lottózó üzemel. Érd:
30/474 9802

Kapuváron Vagongyár mögött garázs Eladó Kapuváron 110 nm-es, 3
szobás, felújítandó családi ház. Ár: Csorna és környékén szántóföldet
eladó. 06-20/250-4895
bérelnék 06-30/487-1780
Eladó Vitnyéden 3 szobás 2 fürdős- 10,5 M Ft. Tel.: 06-20-928-7063
Eötvös
utcában
zobás, hallos, éléskamrás, verandás, Kapuvártól 29 km-re, Sopronhorpác- Csornán
garázsos, központi gázfűtéses + 2 db son 784 nm-es összközműves telek (rendőrséggel szemben) üzlethelycserépkályhás családi ház 920 nm- eladó. Ár: 4,6 M Ft. Tel.: 06-20-928- iség részben, vagy egészben kiadó.
06-30/972-3332
es telekkel. Iá: 32 M Ft Érd: Dr. 7063
Horváth 06-20/543-2340

Sopronhorpácson 3 szobás, 102 nm- Kapuváron Deák F u. 25. alatt 35 nm
Kapuvár központjában, Batthyányi es, új építésű családi ház eladó. Ár: üzlethelyiség kiadó július 1-től. 0620/370-3380, vagy Díszállat Szaküutcában 74 nm-es, földszinti lakás 36,6 M Ft. Tel.: 06-30-837-3020
zletben
eladó. Érd.: 06-30/630-3626
Kapuvár piac téren 23 nm2-es üzletnek irodának alkalmas helyiség
kiadó. Érd: 0630/686-9415 17:00
után

JÁrm ű
Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816
Skoda superb 1.9 pdtdi, 130 LE,
2005-ös évjáratú autó, kevés kmrel, megkímélt állapotban, sok extrával, téli-nyári kerékgarnitúrával,
vonóhoroggal eladó! Érd.: 0620/772-0640
Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vételeladás- beszámítás. Farád 0630/602-8858
Seat Altea XL 2.0 CR Tdi 2011-es
évjáratú, gazdagon felszerelt, szép,
megkímélt állapotban, téli-nyári
kerékgarnitúrával, kevés km-rel,
vezetett szervizkönyvvel eladó. Érd.:
06-20/772-0640
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Roncsautó átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás
megoldható. Érd.: 99/532-038.
Platós Mercedes, 4 m-es platóval, 5
hengeres, gyári állapotban 136.000
km-rel, osztrák papírokkal eladó. Iá:
1,1 M Ft 06-20/2911-682

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért
megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell házhoz megyek. 06-20/9109361, 20/280-9747

Áll at
Eladó kakasok! 11 hónapos, 10 és 5
hetesek. Érd.: 06202052883
12 hetek bábolnai tetra –SL tojó hibrid csibék eladók. (vakcinázva gumboro betegség ellen kezelve,
féregtelenítve) 1500 Ft/db 0620/921-0580
Előnevelt máj hibrid libák eladók 0670/223-8001
3 hónapos vemhes süldők eladók.
06-30/9029-072
Csornán mélyalmos tojótyúkok
eladók. Szállítás megoldható 0620/425-4509
12 db nagy fehér választási malac
eladó 14.000 Ft/db 96/270-162, 0620/953-6837
Anyakecske egy éves gidájával
együtt eladó. Nagy tejes. 06-30/2026372
Angol bulldog és mops kiskutyák
oltva féregtelenítve eladók. 0630/485-1689

2001-es Opel Zafira 7 személyes,
vonóhoroggal, új gumikkal, osztrák
papírokkal, kívül-belül gyári állapotban, 250.000 km-rel eladó Iá:
250.000 Ft 06-20/2911-682

Egy éves tojótyúkok eladók Kapuváron 06-70/566-5931

VW Polo 1,4 16V 2000 évjáratú
kevés km-rel jó állapotban eladó. Iá:
450.000 Ft 06-20/362-1930

3, 8 hetes vörös, kendermagos jércék, csibetáp kapható. Babót 0670/337-3514

Fajtatiszta németjuhász kiskutyák
oltva féregtelenítve eladók. 0630/510-0613
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Gyöngy tyúk, schebrigton liba kacsa Lomtalanítást vállalnék, lakások,
vE gyE S
eladó Vitnyéden Érd: 0630/711- pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. 0670/265-7643.
0112
Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
Gyógyító masszázs Kapuváron és közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
környékén rendelőmben. Hívásra kárpitos szék 50.000 Ft színtÁrSKE rES Ő
házhoz is megyek. 06-30/277-0759 választékkal, raktárkészletről elvi06-30/639-1574
Lottómilliomos 39 éves férfi keres Bádogos munkák palatetők bontás hető.
www.szaszabutor.com
modell hölgyet 06-70/515-1494
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
Kapuvári egyedül álló férfi tetőtisztítás, tetőszigetelés , kúp- Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
hosszútávra élettársat keres 60-70 cserepek malterozása, kémények márkájú, fehér színben, vadonatújan,
év közötti hölgy személyében Tel: átrakása, beázások elhárítása. 06- 1 év garanciával, 240*200-as,
240*210-es, és 250*200-as méret70/663-7327 www.tetobau.hu
0630/347-8693
ben 84.900 Ft/db. Munkaidőben:
Vizes, penészes falak helyreállítása
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 .
fal átvágás, injektálás garanciával.
Szo lg ÁltatÁS
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
06-70/388-8816
Ady Endre u. 13.
Dugulás elhárítás bontás nélkül. Tetőfelújítás faházak építése,
Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
Karsa Antal 06-20/4260-222
felújítása. 06-70/388-8816
ajtók, 98*208-as méretűek, felül
Dekorációs falfestések, egyedi fali- Kisebb-nagyobb kőműves munkát
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági
órák, pirográf névtáblák készítését vállalok.
Térkövezés,
aljzat- zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér
v á l l a l o m . R e f e r e n c i á k : betonozás, kúpcserép kenése ,
színben, jobbos és balos kivitelben
www.facebook.com/krealmanyosdi kerítések javítása. 06-70/218-3343
eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
06-70/555-2898
hétvégén is hívható
Munkaidőben:
0630/610-3850.
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák, Palatetők bontás nélküli átfedése, www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
kanapék, fotelok, székek, matracok, cserepes lemezek, bádogos munkák, Ady Endre u. 13.
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 06- stablon deszka lemezelése tetőfedés,
Új, építkezésből megmaradt és bon30/9869-672
tetőjavítás lapostetők szigetelése tott nyílászárók nagy választékban
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, kúpcserepek kikenése tetőmosás 600 db-os raktárkészletről azonnal
napellenzők,
szúnyoghálók, javítások vállalása. 06-20/293-1175 vihetők! www.hasznaltablak.hu
párkányok, harmonikaajtók stb. ked- Fuvart vállalok 1,5 tonnás ponyvás
vezménnyel, garanciával 10 napos kisteherrel. Tel.: 06-30/956-3918
szállítási határidővel mosonmaÉpületek Energetikai Tanúsítása.
gyaróvári szakembertől. 17 éves
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
tapasztalattal Kérjen ingyenes áratelepítése Tel.: 30/9564-771
jánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
www.energiaexpert.hu
Horváth Attila
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
Favágást vállalok. Döntés, darabolás,
szúnyoghálók
engedménnyel.
magassági ágvágás, sövénynyírás,
Redőnyök, szúnyoghálók javítása:
tujanyírás. Gyakorlattal rendelkező
96/245-064
erdész. 06-30/453-9124
Tetőjavítás, kúpcserepek kikenését
Cseréptetők, kémények javítását,
lapos
tetők
szigetelését,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
gázkémények mellé tetőablak be
tetőfedést ereszcsatornázást, építőiépítését vállalom Tel: 0630/713pari munkákat beázások megszün1005
tetését vállaljuk 06-30/3799-313
Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszállítást vállalok. 06-30/939-1346
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245

9
Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivitel) 64.900 Ft/db, valamint 138*208as (kétszárnyas kivitel) 89.900 Ft/db.
Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Szárföldi alsó bányatavon lakókocsi
teljes berendezéssel, új stéggel, WCvel, részarány tulajdonnal eladó. 0630/341-3813
Hagyatékot, bútorokat, lakás
kiegészítőket, tollat 30.000ft -ig a
pincétől a padlásig vásárolok.
Érd:06/20/804-2771

J 6-os telefon újszerű állapotban 2
Kisméretű, tömör, bontott tégla hetet használt eladó. Iá: 55.000 Ft
eladó. Ár : 35 Ft/darab. Érdeklődni az 06-20/2911-682
alábbi telefonszámon: 06/30-451Teknőket, bontószéket, gyalupadot,
5953
répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
Dunnákat, párnákat vásárolok, boronát, stokedlit, konyhakredencet
hangszereket, porcelánokat, faliórát, valamint hagyatékot mindenféle
festményeket,
szarvasagancsot tájházi dolgokat vásárolok saját
hagyatékból, bútorokat, mindenféle részre. Hívjon bizalommal házhoz
öreg hagyatékot 06-70/392-2725
megyek
0620/977Kisipari terménydaráló 3 fázisú 3 kW 9690 0696/244-930
eladó Iá: 80.000 Ft 96/251-208
15q búza eladó 5.000 Ft/q és idei
szénabála 5.000 Ft/db 06-20/4447228
Eladó 3 kerekű elektromos rokkant
jármű, jó állapotú, első kosaras. Ár
megegyezés szerint. 06-30/7808301
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állásbörze

Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kereseti lehetőség, azonnali kezdés. 0630/2379-845 Németh és Németh Kft.

Kapuvári strand büfébe nyári Állás lehetőség Bécsben. Halfeldolmunkára diákokat keresünk. Érd.: gozó üzembe segédmunkásokat,
06-20/403-5808
hentest, hűtőházi raktárost valamint
Pellet Produkt Kft keres petőházi kiszállító kollégákat keresünk min
telephelyére azonnali kezdéssel gép- nyelvtudás , B kategóriás jogosítvánkezelő munkatársat. Pályakezdők je- nyal. Frischfischuertriebsgmbtt 0043
Gipszkartonos és szobafestő lentkezését is várjuk! Érdeklődni a 1889 3733
munkatársat felveszek hosszú távra. 06-20-95-27-488-as telefonszámon Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres
Érd: 06-70/434-1021 Szilágyi Gergő illetve az info@pelletrodukt.eu e-mail 1 fő munkavállalót betanított
munkára, kiemelt bérezéssel. Érd.:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Gon- címen lehet!
doskodás
Szociális
Központ Kapuvári Fürdő Vendéglőbe felszol- 06-30/240-3809 Família Filó Kft.

munkatársakat keres: PÁSZTORI
székhelyre: szakképzett ápoló,
terápiás munkatárs, takarítónő
(96/285-220), Időskorúak Otthona
NAGYLÓZS: szakképzett ápoló, gondozó, szakács, gépjárművezetőszakmunkás, üzemeltetési-szakmunkás (május 1-től) (99/536-055),
munkakörök betöltésére, határozatlan időtartamra. Jelentkezni lehet a
telep-helyvezetőknél, hétfőtől-péntekig 8-15 óráig, a fent megadott
telefonszámokon, vagy a titkarsagpasztori@gondoskodasszk.hu e-mail
címen.
Gumiszerelő műhelybe alkalmazottat
keresek. Kovács Tibor Csorna 0630/9361-380
Kapuvári JAM étterem 1 fő felszolgáló kollégát keres kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-30/215-8577
Asztalosokat és betanított munkatársakat keresünk Hanságligeti
faüzembe, magas bérezéssel, azonnali kezdéssel. Érd.: 0620/245-6334.
Palett-ex Kft.
Szanyba keresünk helyettesítő
takarítónőt 1000 Ft-os órabérrel. Tel.:
+36-70/375-7870 (Gála1 Kft)
Jánossomorjai takarítói munkára
gyakorlattal rendelkező Hölgyeket
keresünk. Napi 8 órás munkavégzés,
12 nap/hó, 8 órás bejelentés, 90.000
Ft nettó bér. +36-70/375-7870
(Gála1 Kft)

gálót keresünk. Érd.: 06-20/313- Betonmixerre keresünk gépkocsivezetőt
Csorna-Kapuvár
7825
Hentest keresünk Ausztriába (So- környékéről 06-30/235-5970 Bauprontól kb. fél óra) Töltésben való jár- Trans 2004 Kft.
tasság és német nyelvtudás Barbacsi borozóba női alkalmazottat
szükséges. 0043 664 830 8009, 06- felveszek 06-30/347-8095 Győri
30/579-2905 Nagy Tibor
Tamás
Karosszérialakatost, szét-, összeszerelésben jártas munkatársat
felveszünk. Teljesítmény arányában
akár osztrák bérezés! S&V Autócenter Kft. Érd.: 06 30 937 5486, 06 30
9161 589, info@svauto.hu

Kapuvári Szent Kristóf étterem panzió
felszolgálót keres lehet pályakezdő
is. 4-6-8 órás munkaidőben Tel:
0630/969-2350

Monako cukrászdába fő állású pultos
- felszolgálót valamint fő állású
Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari takarító nőt keresünk. Jelentkezni
munkakörökbe keresünk hegesztő, személyesen
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gép- Autóbusz sofőröket keresünk,
kezelő, szerszámkészítő, autósz- nyugdíjas és alkalmis is lehet,
erelő, villanyszerelő, KOVÁCS kiemelt bérezéssel. Kereset akár
dolgozókat Győr és Kecskemét nettó 25.000 Ft/nap Érd.: Gyurácz
környéki munkára. Versenyképes Busz Kft. 06-30/9575-328
fizetést, juttatásokat, szállást,
munkába járást, hazautazási támooK tatÁ S
gatást, bérelőleget biztosítunk. Jelentkezz most! 06-70/415-9021
Középiskolai tanár matematikából
(JOBmotive Kft.)
korrepetálást vállal. 06-20/241-2128
Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett
munkaviszonyt, kiemelt bérezést,
bérelőleget, ingyenes szállást,
munkába járást biztosítunk. Betanított dolgozó és targoncás ajánlatainkból válogathatsz Győr és
Kecskemét
környékén.
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS,
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most!
06-70/639-9920 (JOBmotive Kft.)
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naVinfó
Telefonon is intézhetők egyes adóügyek
a nemzeti adó- és
Vámhivatal Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerével
bizonyos adóügyeket
telefonon is el lehet
intézni, ami az ügyfélkapu mellett szintén
egy kényelmes és
gyors ügyintézési
lehetőség.
További előnye, hogy a NAV
munkatársa közvetlenül
segíteni tud a felmerülő
kérdésekben. a 06-80/2021-22-es szám ingyenesen hívható, a telefonos
ügyintézéshez előzetes regisztráció szükséges.

séges. Ügyfélazonosító-számot a NAV-tól lehet
igényelni a tel nyomtatványon ügyfélkapun
vagy személyesen benyújtva, míg részleges kódú telefonos
azonosító
a
kormányablakokban, okmányirodákban kérhető.

nemcsak saját adóügyben,
hanem képviselőként más
ügyében is el lehet járni
meghatalmazással. Telefonos ügyintézéshez szükséges meghatalmazást az
Egységes Képviseleti Adatlap (EGYKE) benyújtásával
lehet adni.

A telefonos ügyintéző rendszerben többek között
javítható a papíron is
benyújtható, hibás bevallás,
kérhető adó- és jövedelemigazolás, adónemek
közötti átvezetés, be lehet
jelenteni levelezési címet és
az egészségügyi szolgáltatási járulék ﬁzetésére is
egyszerűen be lehet jelentkezni.
Egyedi tájékoztatás kérhető
az adószámla-egyenlegről,
illetve az érintettek meggyőződhetnek az ellenőrzés
tényéről és minősítésükkel
kapcsolatban is érdeklődhetnek.

A telefonos ügyintéző rendszer hétfőtől csütörtökig 8
óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 8 óra 30 perctől 13
óra 30 percig várja az
ügyfelek hívását.

Az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett bizonyos
adóügyeket egyszerűen,
egy telefonhívással is el
lehet intézni. A telefonos
ügyintézéshez mindössze
ügyfélazonosító-szám (PIN
kód) vagy részleges kódú A NAV Ügyfél-tájékoztató és
telefonos azonosítás szük- Ügyintéző Rendszerében

Általános
tájékoztatás
előzetes regisztráció nélkül
is kérhető a NAV Infóvonalán, a szintén ingyenesen
hívható 1819-es telefonszámon.
Részletes tájékoztatás a
NAV honlapján:
www.nav.gov.hu, a 33.
számú információs füzetben olvasható.
NAV Gy-M-S Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
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