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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!
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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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Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Szept. 20. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Dumaszínház: Szomszédnéni Produkciós Iroda

Szept. 27. péntek 15:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Egészségnap Dr. Papp
Lajos szívsebésszel

Szept. 20-22. péntek-vasárnap
Fertőd, Esterházy-kastély
XII. Haydn-Vonósnégyes-Fesztivál

Szept. 28. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Kőhalmi Zoltán
önálló estje

Szept. 21. szombat 9:00 óra
Fertőszentmiklós, Fő tér
Szüreti Fesztivál

Szept. 28. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Acustic 69

Szept. 22. vasárnap 11:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
A kaland folytatódik zenés mesejáték
Szept. 25. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Hangraforgó Együttes koncertje

Szept. 30. hétfő 17:00 óra
Beled, Művelődési Központ
Németh Fáni és zenekara koncertje Koncz Zsuzsa dalaiból
Okt. 5. szombat 8:00 óra
Jánossomorja, Ált. Iskola
Hanságfutás
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Médiapartner/hírforrás:

Okt. 5. szombat 18:30 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
I. Októberfeszt
Okt. 5. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély, Marionettszínház - Sárik Péter Trió –
Jazzkívánságműsor különkiadás
Okt. 10. csütörtök 17:30 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Kifordítva Együttes koncertje
Okt. 10. csütörtök 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Színház: Zsákbamacska
zenés vígjáték

kÖZÉrDEkŰ
Okt. 18. péntek 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Dumaszínház: Kiss
Ádám, Beliczai Balázs
Okt. 19. szombat 10:00 óra
Beled, Művelődési Ház rendezvénysátor
Beledi Kolbászfesztivál
Okt. 19. szombat 17:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Vujity Tvrtko előadása

További
programok az

inforábaköz.hu
Okt .12. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
BLOW UP! Horváth Tamás, Strong
R., Andy Kraft

oldalon
találhatók!

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 illetékes földgázelosztóját.
Éjjel-nappal díjmentesen
hívható telefonszám:

tel.: 06-80-440-141.
pannon-Víz Zrt.
A gyors beavatkozást
igénylő hibákról (pld. vízcsőtörés, csatornadugulás)
értesítsék diszpécserszolgálatunkat: tel.: 96/311-753
Közterületi hibabejelentések a 06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon.

olVasnIValó
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával
Miriam Toews: Minden kis nyamvadt bánatom
Elf és Yoli nővérek. Elf világhírű zongorista, elbűvölő, gazdag, boldog házasságban él - és meg
akar halni.Yoli elvált, összetört, vicces, mindig
más ágyában köt ki, miközben az igazi szerelmet
keresi - és kétségbeesetten meg akarja menteni
a nővérét. Mikor Elf a legutóbbi öngyilkossági
kísérlete miatt hetekre kórházba kerül az újabb
turnéja előtt, sem húga, sem szerető férje, Nic
nem tudják, mit is tegyenek, versenyt futnak az idővel. Visszahozhatják-e még időben az életbe? Számít-e egyáltalán bármit
is a családi szeretet és a közös élmények?
Charles Casillo: Marilyn Monroe
- A rivaldafény árnyékában
Marilyn Monroe. Szépsége még mindig megigéz,
szerelmi élete továbbra is lenyűgöz. Charles
Casillo több év hosszas kutatómunkája és tucatnyi új interjú révén korábban sosem látott részletgazdagságban tárja elénk a hús-vér embert,
a bámulatosan összetett személyiséget, a varázslatos és őrjítő, ám egyszersmind súlyosan sérült
tehetséget. Megismerhetjük a díva zaklatott gyermekkorát, a sikerért
folytatott állhatatos küzdelmét, a hírnév szédítő forgatagát, és egyben fény derül súlyos, kezeletlen személyiségzavarára is. Casillo külön
figyelmet szentel utolsó éveinek, valamint újabb részletekkel szolgál
a két Kennedy fiúval folytatott viszonyáról...
David Grann: Megfojtott virágok - Az
amerikai bűnüldözés legsötétebb fejezete és az FBI születése
Amikor az 1920-as években kiderült, hogy az
oklahomai oszázs indiántörzs "művelésre alkalmatlannak" nyilvánított földje alatt az
Egyesült Államok legnagyobb olajkészlete
húzódik, a törzs tagjai hirtelen a világ
leggazdagabb embereivé váltak. Kalandorok és vállalkozók
sokasága lepte el a vidéket, hogy a korabeli sajtót idézve a
"rézbőrű milliárdosoktól" bérbe vett földeken meggazdagodjon.
Ám egyszer csak valami egészen hátborzongató történt!
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IngatlanbÖrZE
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eladó és kiadó ingatlanok

Csornán eladó 110 nm-es, 3 szobás
családi ház. 640 nm-es telken, garázzsal, melléképületekkel. Gáz, cserépkályha, vegyestüzelésű kazán
fűtéssel. Érd.: 06-20/2532862

Építési telek Farádon a lovas pályánál Ft Érd: Dr. Horváth
eladó. 840 nm villany, szennyvíz van. 2340
Iá: 3,2 M Ft 06-70/280-9975

0620/543-

Kiadó

Kisfalud határában 2,4 HA erdő 1 HA
szántóval együtt eladó. Tel.: 20/824- Kapuvár belvárosában 56 nm első
emeleti egyedi fűtésű lakás kiadó.
Kapuváron építési telket vásárolnék, 8733 (esti órákban)
akár lebontásra váró házzal együtt is Csornán központ közeli 3 szobás 06-30/594-3962
06-70/277-3236 esti órákban
összkomfortos ház eladó. 23 m Ft Kapuvár piac téren 23 m2-es üzletFarádon az Árpád és a Várdomb utca
között 1100 nm építési telek eladó,
jelenleg csak szennyvízzel ellátott Ár:
11 ezer Euró 06-30/447-5596

Fodor Erika CsornaIngatlan +36- nek, irodának alkalmas helyiség
20/50-111-77
kiadó Érd: 0630/686-9415 17:00
Páliban 2 szobás, téglaépítésű ház után

JÁRm ű
Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816
Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki Swift
Wagon R, Bora, Polo vétel-eladásbeszámítás. Farád 06-30/602-8858
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól függetlenül.
Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/6697777

eladó. 5,25 m Ft Fodor Erika CsorCsornán központi helyen 53 nm-es naIngatlan +36-20/50-111-77
első emeleti erkélyes lakás eladó. Ár: Csornán 2. emeleti, 2 szobás, erké18,7 M Ft 06-20/206-7911
lyes lakás eladó. 15.5 m Ft Fodor
Rábatamásiban 300 négyzetméteres Erika CsornaIngatlan +36-20/50ingatlan 1428 négyzetméteres telken 111-77
eladó. Tel.: 70/7758596.
Eladó Vitnyéden 3 szobás 2 fürdős-

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

zobás, hallos konyhás éléskamrás verandás garázsos, gáz-központi
fűtéses + 2 db cserépkályhás családi
ház 920 m2- es telekkel Ir. ár: 29 M

VW Passat TDI 2001-es évjárat teljesen gyári állapotban, osztrák papírokkal eladó. Iá: 360.000 Ft
06-20/2911-682

Beled központjában eladó 2 szobás,
felújításra szoruló családi ház melléképületekkel, nagy udvarral és kerttel. Érd: 0630/504-8392

Audi A4 2004-es évjárat ezüst, 1 év
osztrák műszakival, első tulajdonostól, gyári állapotban eladó. Iá:
750.000 Ft 06-20/2911-682
Mercedes 307-es platós (390-es)
136.000 km-rel, gyári állapotban osztrák papírokkal eladó. Iá: 550.000 Ft
06-20/2911-682
Keresek 50-60 éves Zetor 25K vagy
3011 traktort. Elsősorban felújításra
szoruló, üzemképes érdekel, lehetőleg papírokkal. +3620/9269259
Jó állapotban lévő Simson motort
vásárolnék magánszemélytől. 0630/4033-461
Mitsubishi Colt 2005-ös évjáratú, 1.3
benzines, 95 LE, kitűnő állapotban
68.000 km-rel eladó! Érd.: 0620/772-0640
Citroen C4 Picasso 1,6 benzin, 120
LE, 2011-es évjáratú, 72.000 km-rel,
újszerű, megkímélt állapotban eladó.
Érd.: 06-20/772-0640

2002-es Golf IV TDI kék színű, 31 LE,
6 sebességes, osztrák papírokkal,
gyári állapotban, 220.000 km-rel
eladó. Iá: 460.000 Ft 06-20/2911-682
Váltva forgató, 2005-ös évjáratú,
Vogel Noot 5-ös eke, réselt kormánylemezes, jó állapotban eladó.
Irányár: 1.350.000 Ft. Érdeklődni:
0630/9023722
Renault Clio külföldi papírokkal
85.000 Ft-ért eladó. 06-30/9750-884

Áll aT
Németjuhász, kaukázusi kölykök
eladók. Babót 06-70/459-6788
Egy öt és kilenc hónapos jerke eladó
Vitnyéden.
Érdeklődni
a
+36302261511 telefonszámon lehetséges
16 hetes vörös, kendermagos jércék
és csibetáp kapható. Babót 0670/337-3514
8 db leválasztott malac eladó. 0630/340-9071
Angol bulldog kiskutyák oltva féregtelenítve eladók. 06-30/485-1689
Továbbra is keressük Beled-Vica
községben eltűnt, Vini névre hallgató
hosszú szőrű ónémet juhász kutyánk.
Jelenleg szőre rövidre van nyírva.
Kérem aki látta értesítsen az alábbi
számon: 06-30/9393-813

TÁRSKER ESŐ
Várom annak a copfos srácnak a jelentkezését, akivel szeptember 1-én
18 óra körül a csornai termálfürdőben
egymás
mellett
ültünk.
keressmeg08@freemail.hu
56 éves 165 cm magas férfi megismerkedne hasonló korú hölggyel. 0620/526-1786
60 éves elvált férfi rendezett anyagiakkal korban hozzá illő társat keres
komoly kapcsolatra. 06-20/516-5246

SzolgÁlTaTÁS
Dugulás elhárítás bontás nélkül. Karsa
Antal 06-20/4260-222
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák: www.facebook.com/krealmanyosdi 06-70/5552898
Tetőfelújítás faházak építése,
felújítása. 06-70/388-8816
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Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672

Kisebb nagyobb tetőjavítást vállalok,
vE gyE S
kémények javítását kúpcserép
kikenését bitumenes tetőszigetelést Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
törmelék elszállítást. Hétvégén is közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft színTóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bú- hívható 0670/218-3343
torkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, Bádogos munkák palatetők bontás választékkal, raktárkészletről elvi06-30/639-1574
székek, padlószőnyegek tisztítása. nélküli átfedése cserepeslemezzel, hető.
tetőtisztítás, tetőszigetelés, kúpc- www.szaszabutor.com
06-70/630-8245
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, serepek malterozása, kémények Vörös kavics eladó Hövejről 1.250
napellenzők,
szúnyoghálók, átrakása, beázások elhárítása. 06- Ft+ÁFA / tonna áron. Tel.: 20/3741párkányok, harmonikaajtók stb. ked- 70/663-7327 www.tetobau.hu
383
vezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila
Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építőipari munkákat beázások megszüntetését vállaljuk 06-30/3799-313
Festést, burkolást, parkettázást rövid
határidővel vállalunk. Precíz munka,
kedvező ár. Hívjon bizalommal! 0620/252-5808, 06-20/391-2004
Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszállítást 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
Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
0630/274-3864.

Házak, pincétől padlásig lomta- Eladó 1 db íróasztal, 2 db antik 2
lanítását vállaljuk. Farkas Péter ajtós szekrény, 1 db sertéskatroc
0620/228-9364.
hagyatékból. Tel.: 06-20/772-3306
Veszélyes fa- és tujakivágás, el- Új, építkezésből megmaradt és bonhanyagolt területek rendbe rakása. tott nyílászárók nagy választékban
Farkas Péter 0620/228-9364.
600 db-os raktárkészletről azonnal
Lakások, pincék ürítését, takarítását, vihetők! www.hasznaltablak.hu
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
szerint. 0670/675-0654.
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
Szobafestést, gipszkartonozást, kül- 1 év garanciával, 240*200-as,
sőhomlokzat-szigetelést vállalok. Gy- 240*210-es, és 250*200-as méretorsan,
szakszerűen.
Tel: ben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
06/70/608-9519
0630/610-3850.
www.rbfnyiGipszkartonozást,festést,kisebb laszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre
k ő m ű v e s m u n k á t , h o m l o k z a t u. 13.
szigetelést, hideg-meleg burkolást Fehér szőlő szeptemberi szüretelésvállalunk rövid határidővel. Tel:
sel eladó Fertőszentmiklóson 06+3620/2208800
30/6522-389
Favágást vállalok. Döntés,darabolás,
Kékfrankos szőlő eladó Fertőszentkisebb erdősávok tisztítása, gyérítése,
miklóson szeptemberi szüreteléssel
tarvágása. Sövénynyírás, tujanyírás.
06-30/6522-389
Gyakorlattal rendelkező erdész. Érd.
Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
+3630/4539124
1600 méretben 80 db valamint terÉpületek Energetikai Tanúsítása.
mosztátfejek, szelepek, falikonzolok
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
áron
alul eladók. Érd.: 06-70/418telepítése
Tel.:
30/9564-771
7600
www.energiaexpert.hu

Szobafestés mázolás glettelés hívjon
bizalommal Horváth Arnold 06- Redőnyjárat indul a megye minden
20/212-5633
településére, ingyenes helyszíni árajánlattal! Hérics Redőny: 96/242-655,
06-30/204-0-205,
e-mail:
hericsredony@gmail.com

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 gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivitel) 69.900 Ft/db, valamint 138*208as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Szilva szedd magad, 80 Ft/kg. Cefrének magozva is kapható. Mihályi,
06-30/237-9867
Hagyatékot, bútorokat, lakás
kiegészítőket, tollat 30.000ft ig a
pincétől a padlásig vásárolok.
Érd:06/20/804-2771

Őszibarack, körte, alma eladó
Kisfaludon. 96/253-140, 06-30/667Dunnákat, párnákat vásárolok, 0286
hangszereket, porcelánokat, faliórát,
Étkezési burgonya (balatoni rózsa)
festményeket,
szarvasagancsot
eladó Babóton. Ár: 140 Ft/kg 06hagyatékból, bútorokat, mindenféle
30/418-4387
öreg hagyatékot 06-70/675-5104
Négykerekű jó állapotban lévő
Eladó mezőgazdasági eszközök:
rokkant kocsit szeretnék eladni.
pétisó szóró, osztrák vetőgép,
96/244-891 hétköznap 17 óra után,
egysoros kukorica silózó, ganajrakó
szombaton és vasárnap egésznap
kanál, kavics rakó kanál, rönkfogó
kanál. 2011 évjáratú euro5 Scania Szerves trágya eladó Szanyban.
R480 nyerges szerelvény. 06- Rakodás, szórás megoldható. 0620/444-7228
30/7313-087
2,5 m-es nyárfa rönk nagyobb men- 220-380-as hegesztő trafó, házkörüli
szerszámok, kalapácskulcs, 220-as
nyiség eladó. 06-20/8511-800
öntözőberendezés többféle szórófejBirsalma rendelhető 400 Ft/kg
jel eladók. 96/252-259
96/778-886

Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 Ws eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth
Mátyás 06-30/637-0630
Eladó jó állapotban lévő, 5 elemből
álló gyermek bútor fenyő mintás bútorlapból, továbbá hagyatékból bútorok, TV-k, egyebek. Érd:
0630/504-8392
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Kapuvári JAM étterem 1 fő szakácsot Hanságligeti faüzembe üzemvezetőt
Felelősségteljes,
keres kiemelt bérezéssel. Érd.: 06- keresünk.
munkájára igényes személyek jelent30/215-8577
Farádon a Karaván Kávézóba ok- kezését várjuk. Hosszú távú
versenyképes
tóberi kezdéssel pultos munkatár- munkalehetőség,
sakat keresünk, lottózós végzettség bérezés. Jelentkezéseket fényképes
Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres előny, de nem feltétel. Kiemelt önéletrajzzal az office@palett-ex.hu
1 fő munkavállalót betanított bérezés. Pályakezdők jelentkezését email címre vagy telefonon a
munkára, kiemelt bérezéssel. B kat. is várjuk. Ré-Sziget Kft 06-70/3115- 0620/245-6334. Palett-ex Kft.
Női-férfi fodrász munkatársat kerejogosítvány előnyt jelent. Érd.: 06- 115
30/240-3809 Família Filó Kft.
Bokréta kerámia létszámbővítés sek hegykői munkahelyre 06Ausztriai és magyarországi változatos miatt jó kézügyességgel rendelkező 20/7733-886 Termálszalon hegykő

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.

munkakörbe B jogosítvánnyal rendelkező, Kapuvár környéki megbízható személyt keresek. Szerelés,
anyagmozgatás, szállítás. Alkalmi
munkás is lehet. Könnyű betanulás.
Heti elszámolás. Érd.: 06-70/4187600 Varga Norbert

munkatársakat keres. Ha szeretsz
szép dolgokat alkotni, gyorsan
tanulsz, igényes vagy a munkádra és
tudsz csapatban valamint önállóan
dolgozni jelentkezz! A betanulás után
a munkaidő rugalmas. Fizetés teljesítmény arányos, így csak tőled
Mindenszenteki
koszorú függ mennyit keresel. Jelentkezés és
készítéséhez
munkatársakat bővebb információ: Bősárkány,
keresünk Fertődre 06-30/830-6494 Szűcsné Kovács Mária 06-30/3591996
Lőrincz Gábor

Betonmixerre keresünk gépkocsi
vezetőt Kapuvár - Csorna környékéről
Bau-Trans 2004 Kft. Tel: 0630/2355970
Bősárkányi raklapgyártó üzembe 2
fő alkalmazottat keres! Folyamatos,
vagy alkalmi megoldás is szóba
jöhet!
Jelentkezni
előzetes
egyeztetés alapján a 06 30/
9736493 telefonon lehet!
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. 06-70/5272554, femmunka.eu@gmail.com
(Cor-Tex Euro Kft.)
Kapuváro Ost-Invest ingatlan iroda
munkatársat keres azonnali kezdéssel. 06-30/947-1384
Henteseket keresünk megbízható
rendezett jövedelmű munkahelyre
Bécs külváros részén. Jelentkezni:
+43 1889 37314. német ismerete
előny, de nem feltétel. Eishken Estate
Ranch Gmbh
Dió szüretre keresek embereket Kapuvár melletti telepre Denis és
Sandy Kft. Jelentkezés: 0630/5098484

oK TaTÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás
szervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5932232, www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)
Gitároktatás 7 éves kortól, akkordozási, pengetési és hangszerkezelési technikák, a gitározáshoz
szükséges elméleti ismeretek
tanítása, különböző zenei stílusokkal
való ismerkedés +36 20 236 6634
Matematika-fizika
felkészítés
(érettségi, felvételi), korrepetálás (általános és középiskolásoknak)
Veszkényben. +36705994566

2019. szeptember 20.

állásbÖrZE

11

12

állásbÖrZE

2019. szeptember 20.

2019. szeptember 20.

állásbÖrZE

13

14

2019. szeptember 20.

2019. szeptember 20.

15

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

kEZDő

HalaDó
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