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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap

Kiadó:  T.M. Graffiti 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: Ister Trade Kft. 
Terjesztés:  Nagyítópont 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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2017. január 27.4 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Febr. 4. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Alvin és a Mókusok koncert

Febr. 4. szombat 22:00 óra
Kapuvár, régi Medosz pálya,
partysátor
Delta, Kozmix, Dj Nyaki

Febr. 11. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Odett koncert

Febr. 18. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Margaret Island koncert

Febr. 25. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Farsangi mulatság

Márc. 18. szombat 21:30 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Bits  – Beatles emlék-
koncert

Márc. 18. szombat 22:00 óra
Kisfalud, Halász Vendéglő
Ismerős Arcok koncert

További programok 
és részletek az 

infoRábaköz.hu 
oldalon találhatók.

Ápr. 25-ig
Csorna, Múzeum
Csorna 45 éve város kiállítás

Febr. 18-ig
Csorna, Múzeum
Az Árkosi Tájmúzeum utazó
kiállítása

Jan. 27. péntek 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ 
Dumaszínház: Dombóvári
István, Beliczai Balázs

Jan. 28. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Story együttes

Jan. 28. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Apnoé koncert

Febr. 4. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Újévköszöntő a Pántlika 
Táncegyüttessel 

Ambrózy báró esetei III. - Ármány és kézfogó-
Böszörményi Gyula
"A naptár 1900-ról lassanként 1901-re vált, miként
a  négy  esztendővel  korábban  elrabolt  Hangay
Emma ügye is hátborzongató fordulatot vesz. Am-
brózy  báró,  az  Osztrák-Magyar  Monarchia  első
magándetektívje és hű segítőtársa, Mili kisasszony
új nyomra lel, ám az ösvény, melyre ezáltal lépnek,
sokkal tüskésebb, nyaktörőbb és veszélyesebb, mint
azt bármelyikük is sejtené. Vajon a morc báró miért
válik egyre titokzatosabbá, sőt, kegyetlenné és gonosszá azokkal szem-
ben, akik szeretik, s hogyan lesz képes mindezt Mili kisasszony elviselni? 

OLVASNIVALÓ
a Kapuvári Városi Könyvtár ajánlásával

Ringató 3. - Sárkányparipán vágtattam - Hat-
van gyerekdal (CD melléklettel)-Gróh Ilona
A Ringató gyerekkönyvek mellé most a polcra kerül-
het egy elsősorban felnőttekhez szóló, de a gyer-
mekek javát szolgáló kiadvány, amely a népszerű
Ringató  foglalkozások zenei anyagának  jelentős
részét tartalmazza. Az otthoni élmény megszületéséhez kitűnő segít-
séget nyújt a könyvhöz mellékelt énekes CD, amelyen a kötetben meg-
található valamennyi dallam és  jó néhány népi hangutánzó  játék  is
szerepel. A családi könyv mondókáit, felhasználási javaslatait és kottáit
Maros Krisztina humoros és finom grafikái színesítik.

A visszatérő-Michael Punke
"1823-ban a Rocky Mountain Fur Company prém-
vadászai a határvidék brutális életét élik. Hódokat
csapdáznak, és nap mint nap szembe kell nézniük
a fenyegető indián törzsekkel és a többi ellenséggel
a prérin. Hugh Glass a társaság egyik legjobb em-
bere,  jól  ismeri  a  terepet  és  profi  nyomolvasó.
Amikor azonban az egyik cserkelésen szembe kerül
egy grizzlyvel, az rettenetesen szétmarcangolja, és
senki sem számol azzal, hogy Glass túléli a támadást.
A társaság kapitánya két embert hátrahagy, hogy ápolják Glasst, mielőtt
meghal, és gondoskodjanak arról, hogy a férfi tisztességesen el legyen
temetve. Amikor a két férfi ehelyett magára hagyja, és elveszik mindenét,
amivel megvédhetné magát, köztük értékes fegyverét és baltáját, Glasst
már csak egy vágy hajtja előre a túlélés érdekében: a bosszú.
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2017. január 27.6

Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 06-
30/602-8858

Roncsautó-átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás megold-
ható. Érd.: 99/532-038

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

Plató aluvázzal, oldalakkal gyári új ál-
lapotban 210 széles, 380 hosszú
eladó. Iá: 100.000 Ft 06-20/3242-
504

Audi TDI 98as évjárat 2.5 automata,
teljesen gyári állapotban kívül-belül
karcmentesen, osztrák papírokkal, új
vízpumpa csere (2 év jótállás) 
olajcsere eladó. Iá: 350.000 Ft 06-
20/3242-504

Toyota Corolla kombi, 1.4 VVTI 2005-
ös évjáratú, jó állapotban, vonóhorog-
gal, téli-nyári kerékgarnitúrával eladó.
Ár: 1.150.000 Ft. Érd.: 06-20/772-
0640

Skoda Roomster 1.4 PDTdi 2009-es
évjáratú, friss műszakival, vonóhorog-
gal, megkímélt állapotban, vezetett
szervizkönyvvel eladó. Ár: 1.480.000
Ft. Érd.: 06-20/772-0640

Utánfutó friss műszakis és 6 db
alumínium radiátor eladó. 06-30/865-
5013

Lufti benzines motor kisebb
karosszériahibával eladó. ár: 30.000
Ft 06-30/214-0002

Hízósertések 130-170 kg-ig eladók.
ár megegyezés szerint. 06-70/316-
2965

1 db hízó vágásra eladó Acsalagon.
06-20/2673-092

Hízók eladók. 96/273-031

Magyartarka vemhes üsző 8 hónapos
eladó 350.000 ft, ugyanitt mag-
yartarka üsző borjú 8 hónapos eladó
160.000 Ft. Érd.: 06-70/571-38-38

Hízósertés 180 kg körüli nem tápos
eladó. Egységár: 430 Ft/kg Vitnyéd 06-
30/854-9116

Eladó egy darab szuka amerikai
staffordshire terrier kiskutya oltva,
féregtelenítve. Szülők a helyszínen
megtekinthetők 06-30/297-4870 Ár:
20.000 Ft

Rottweiler kan kiskutyák eladók. 06-
70/773-4413

2 db egyszer ellett anyadisznó vágásra
eladó Iá: 300 Ft/kg Kapuvár 96/244-
631, 06-30/391-5309

2 db 160 kilós hízott sertés eladó. 06-
70/576-3026

130-170 kg-os hízósertések és búza,
kukorica eladó. Babót 06-30/2889-
386

Dekoratív masszőrhölgy kényeztető
masszázst vállal  Győr-Moson-Sopron
megyében. 06-20/407-8956

Egyedülálló, elvált, magányos? 
Ismerkedne, de nincs hol, kivel? „Nem
adom fel” Társkereső Iroda 06-
20/411-4325

48 éves józan életű, nemdohányzó,
független férfi őszinte, megbízható
hölgyet keres 46 éves korig. 06-
20/272-5376

Egymással-egymásért! Szeretetet
adni-kapni vágyó 40-es férfi vagyok,
177/80 szakmunkás. Szeretem a 
gyerekeket. Keresem hosszú távra ko-
moly kapcsolatra vékony testalkatú,
szerény, megbízható, hűséges hölgyet
társamnak akivel boldogan élni 
szeretnék. Leveleket 9300 Csorna, pf.
99 várom

Dugulás elhárítás bontás nélkül
minőségi munka garanciával. 06-
20/426-0222 Hétvégén is.

Szőnyegtisztítás garanciával, ipari 
vegytisztítás teljes portalanítás, atkát-
lanítás ingyenes szállítás 06-20/447-
2726

Fürdőkád felújítás beépített állapotban
garanciával. 06-70/389-6277

állat

JáRműKapuváron városközpontban 39 nm-
es lakás eladó. 06-20/9380-291

Csornától 12 km-re 30.785 nm 83,34
AK értékű termőföld eladó. 06-
20/8246-588

Babóton felújított 2 szintes családi ház
2 garázzsal 1200 nm füvesített kerttel
faházzal akár bútorozottan is eladó.
06-70/2040-562

Keresünk 74 nm földszinti, vagy első
emeleti lakást Kapuvár-Fertőd
környékén. 96/242-685

Kapuváron 1 szobás, Csornán 1,5
szobás társasházi lakás eladó!
Irányár: 10,9 m Ft illetve 9,6 m Ft.
Érdeklődni: 06-20-924-5267

Budapesti kisebb lakást vásárolnék
készpénzért. Lehet felújítandó is. Tel:
+36-70/949-0944

Csornán közművesített telek eladó.
06-20/4643-741

Csornán 55 nm-es 3. emeleti
gázfűtéses téglalakás eladó. 06-
30/340-5618

Sürgősen eladó 3 szobás első emeleti
lakás Mihályi központjában. Iá: 7,8 M
Ft 06-30/258-6541

Kapuváron 67 nm-es 2. emeleti
egyedi gázfűtéses lakás eladó. 06-
20/251-8992

Rábaszentandráson és Himodon 1 és
két szobás, felújítandó kis családi
házak eladók. Irányár 1,9 m Ft és 2,9
m Ft Érdeklődni: 06-20-924-5267

Eladó egy 65m2-es téglaépítésű 2
emeleti erkélyes lakás+garázs
Csornán, a Petőfi téren. 2+1 fél szoba.
A lakás pár éve lett felújítva. A
lakáshoz tartozik pincehelyiség is.
Ár.:16.7 millió forint Érdeklődni 06-
20-492-35-55-ös telefonszámon

Vitnyéd, Sport utca házhely iá: 4,5 M
Ft, ui. utánfutó 200.000 Ft eladó. 06-
30/660-1578

Csornán központközeli, első emeleti,
3 szobás lakás eladó. 12.5 mFt Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77 

Csornán központi 1985-ben épült 3
szobás ház kis telekkel eladó. 16.9
mFt CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77

Fertődön eladó lakást keresek
ügyfelem részére. Horváth Lásulóné
06-70/608-1188

Kónyban 2 szobás, gázfűtéses, 
magasföldszintes ház eladó. 6.5 mFt
CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77

Kapuvári lakótelepen 64 nm-es lakás
eladó. 3. szinten. 06-70/608-1188

Vilmos parkban garázs kiadó. Érdek-
lődni: 06 30 222 6855

Rétet, szántóföldet bérelnék! Bérleti
díj: területalapú támogatás. 06/30-
201-5070

Kapuváron 2 szobás, bútorozott lakás
kiadó. Érd.: +36-30/470-6606.

Kapuváron 38 nm-es bútorozott lakás
kiadó. 06-30/812-8122

Kiadó Csornán 1 szobás összkomfor-
tos, bútorozott, lakás hosszú távra, 1
vagy 2 fő részére. Bérleti díj, rezsivel
együtt: 75.000 Ft/hó + 2 havi kaució.
Érdeklődni: 06-20-924-5267

Kiadó

INGATLANBÖRZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS
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Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. ked-
vezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-
30/2350-927 Horváth Attila

Festés, gipszkartonozás, kisebb
kőműves munkák korrekt áron. Érd.:
06 70 772 7375

Megbízható, fiatalos gyermekszerető
nyugdíjas óvónő gyermekfelügyeletet,
iskola előkészítést ill. Idős néni gondo-
zását vállalja Kapuváron. 06-30/509-
1678

Családi házak kivitelezését, felújítását,
bővítését vállalom. Ingyenes felmérés
és árajánlat készítés. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/564-3556 e-mail: 
tomordilaci@freemail.hu

Takarítást, gyerekfelügyeletet vállalok,
leinformálható. 06-70/332-2992

Mindenféle épületek házak szakszerű
elbontását vállaljuk kézzel és géppel
számlaképesen. 06-70/416-4510

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók tetőablakra is enged-
ménnyel: 96/245-064

Beázik a tető. Cseréptetők palatetők
lemeztetők javítása. Tetőfedés bádo-
gos munkák, lapostetők szigetelése,
épületek külső-belső felújítása.
www.tetobau.hu 06-30/871-9003

Kapálógép, gyepszellőztető, fahasítók,
tűzifa daraboló, láncfűrész,  ágaprító
bérelhetők 3200 Ft-tól Fertőszentmik-
lóson. Tel.: 30/9659009

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

Szőnyeg és kárpittisztító, magasnyo-
mású mosó, gőztisztító, padlópolírozó
bérelhetők 2500 Ft-tól Fertőszentmik-
lóson. Tel.: 30/965-9009

Csempézést, járólapozást laminált
parkettázást, kőműves munkákat vál-
lalok. Fertőszentmiklós 25 km-es
körzetében. 06-30/540-2506

Falcsiszoló-zsiráf, parkettacsiszoló,
ipari porszívó bérelhetők 2200 Ft-tól
Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/965-
9009

Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

Építőipari gépek, lapvibrátorok, bon-
tókalapácsok, vésőgépek bérelhetők
3300 Ft-tól Fertőszentmiklóson.
Tel.:30/9659009

Kések, ollók élezése, hengerfej
köszörülés, párhuzam köszörülés. 06-
20/9380-291

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

Minőségi kőműves munkát vállalok 30
éves tapasztalattal Kapuvár és 50 km-
es körzetében. 06-30/266-5282

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6 kár-
pitos szék 50.000 Ft színválasztékkal,
raktárkészletről elvihető. 06-30/639-
1574 www.szaszabutor.com

Akciós! Acél biztonsági belső bejárati
ajtók 95x205 méretben 11 pontos biz-
tonsági zárral + kilinccsel, 
kulcsokkal, több színben jobbos és
balos kivitelben eladók. Ár: 49.900
Ft/db. Munkaidőben 06-30/860-4510,
Bősárkány, Ady E. u. 13. 
www.rbfnyilaszarokft.hu

Akciós! Új Műanyag hőszigetelt be-
járati ajtók, 98*208-as méret, felül
üveg betéttel , 5 pontos biztonsági zár-
ral + kilincsel kulcsokkal, fehér szín-
ben jobbos és balos kivitelben eladók.
Ár : 56.900 ft/db. Munkaidőben 06-
30/860-4510 Bősárkány, Ady E. u. 13, 
www.rbfnyilaszarokft.hu

Sertés tőke és füstölt húsok kaphatók
Beleden. Ugyanott élő sertés is. 06-
20/9523-439

WWW.HASZNÁLTABLAK.HU . bontott,
építkezésből megmaradt és új
műanyag, fa és alumínium nyílászárók
nagy választékban Raktárkészletről
azonnal !!!

GARÁZSKAPU, bukórendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan 1
év garanciával 240*200-as, 240*210-
es és 250*200-as méretben 76.900
Ft/db-tól. Munkaidőben 06-30/860-
4510, Bősárkány, Ady E. u. 13. 

Új fa üveges bejárati ajtók megmaradt
raktárkészlet kiárusítás! Hőszigetelt
üveggel, záró gumitömítéssel, 
kilinccsel, kulccsal 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 53.900 Ft/ db,
valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 79.900 Ft/db Bősárkány, Ady u.
13. 06-30/860-4510 
www.rbfnyilaszarokft.hu

Búza, kukorica eladó Kapuvár 06-
30/389-1191

Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
szecskavágót, lovas eke borona,
stokedlit, konyhakredencet, valamint
hagyatékot, mindenféle tájházi dolgo-
kat vásárolok saját részre. Hívjon biza-
lommal, házhoz megyek..
06-20/977-9690, 96/244-930

Kukoricavetőmagok: Dekalb, Pioneer,
Syngenta januárban akciósan rendel-
hetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

Feleslegessé vált cégét
megvásároljuk! Magas házipénztár,
tagi kölcsön előnyben. 06-30/3454-
724

100 kg étkezési mák, burgonya, 
fehérbab, 30 db seprű eladó. 96/279-
382

Dunnákat, párnákat, vásárolok 18.500
Ft/kg-ig, örökséget, régiséget. Tel.:
06-30/7840-197

Száraz tűzifa eladó. 06-30/2332-759

Nagyon szép idared alma és házi zsír
kapható Kisfaludon 96/253-153,
96/253-140

25 m-es alumínium fóliasátor váz
eladó. 96/252-280

Gitár kombó Mars G 30 4 csatornás
echós csöves erősítő eladó 19.000 Ft
96/827-587

Autóba gyermekülés és 2db
halászháló 2,5x2,5 m-es ill. 2x2m-es
eladó. Érd.: 06-30/540-8969

PIACTÉR
adok-veszek
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Bősárkányi lakatosműhelybe lakatost,
hegesztőt, acélszerkezet szerelésben
jártas munkatársat keresünk. Érdek-
lődni a következő telefonszámon lehet:
+36-70/372-83-85

6 órás munkakörbe gyakorlattal ren-
delkező felszolgálót keresek. Nemdo-
hányzók előnyben. 06-30/939-9281

Barbacsi kocsmába női pultost
felveszek, akár részmunkaidőbe is. 06-
30/347-8095

Bősárkányi raklapgyártó üzem meg-
növekedett vevői igények miatt 4 fő
munkavállalót felvesz betanított
munkára. Szegelőket és gépkezelőket
egyaránt ! Targonca vezetői engedély
és faipari szakma előnyt jelent! Jelent-
kezni személyesen lehet, telefonos
egyeztetést követően a 06 30/
9736493 telefonszámon!

Munkatársat keresünk kapuvári
ajandéküzletünkbe, teljes
munkaidőben, előnyt jelent:
számítástechnikai ismeret, német
nyelvtudás. Információ: 06-30/298-
0645 jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal: ajandekbolt21@gmail.com

Gyakorlattal rendelkező
autóbuszvezetőt keresünk Kapuvár és
környékéről. 06-30/9895-896

Rábacsanaki varrodába ügyes kezű,
megbízható varrónőket keresünk,
valamint végmunkára reteszelő, gom-
bozó, csomagoló munkakörbe.
0620/389-89-13

Beledi MOL töltőállomás töltőállomás-
kezelő shop-eladó munkakörbe
munkatársat keres. 06-30/9013-606

Építőipari Kft. gépi vakolásban jártas
kőművest keres. 06-30/215-1290

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri
munkahelyünkre. Szállás, étkezés,
utazás biztosított. 06-70/354-9321

Takarítónőt keresünk 4 órás
munkarendbe. 06-30/9164-008

Inventorba önállóan rajzolni tudó
munkatársat keresünk. 06-30/9164-
008

Fodrászt és műkörmöst keresünk 
alkalmazotti viszonyba. Érd.: 06 30 210
7283

Ausztriai szépségszalonba pedikűrös,
masszőr és kozmetikus részére helyi-
ség kiadó. Andautól 1 Km-re. Érd.: 06
302 987 2496

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70/637-4750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)

ÁLLÁSBÖRZE
állásajánlatok, képzések

Sopronban, a Fáy 
Szakgimnáziumban 

2017 szeptemberétől szakiskolai
végzettségűek felkészítése 

az érettségire 2 év alatt, 
nappali tagozaton.

www.fay.sopron.hu, 99/510-092.

oKtatáS

Állásbörze rovatunk már az 
infoRábaköz.hu portálon 

is megjelenik!
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V a r r ó g é p  j a V í t á S
Ipari és háztartási Varrógépek

gyors és szakszerű javítása!
Használt gépek eladása.

Ivánkovics Gyula Veszkény, Fő u. 141.

Tel.: 96/252-352, mobil: 06-30/217-6152

Egészség, életmód
• Dr. Polgár Csaba 
szülész-nőgyógyász főorvos
• Flóra Termál Kft.
• Kapuvári Mentők Egyesülete
• Keramed Bt. - Dr. Karczag Margit fogorvos
• Pro Optika
• Rábabrill Optika
• Zita masszázs

Ingatlan, építés
• Agrogama Kft.
• Akropolis 2006 Bt.
• B-West-Bau Kft.
• BV Fürdőszoba Szerelvény
• Centrál Ablak Bt., Szany
• Dobos-Ház Ingatlankezelő Kft.
• Edelkamin Bt. - cserépkályha, kandalló   építés
• Energiaexpert Energetikai Mérnökiroda
• Horváth Üvegipari Vállalkozás
• Kalba-Fess Kft.
• Kaputrade Kft.
• Karzo 2001 Kft. - PETES emelőkosaras autók
• KOKAS gépi földmunka
• Kő és Homok Kavicsfeldolgozó Kft.
• Németh Lambéria

Jármű
• Csafi Gumiszerviz
• Gulyás Autómentés és Szerviz

• Hoffer Olaj
• Kristóf Autóház Kft.
• Roller Gumiszerviz, Csorna
• Tímár Autóüvegezés, Karosszéria
• VT Racing Tuning Szerviz – Motorszerviz

Kultúra, oktatás
• Diamant-Genius Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

• Hang-Tér-Kép Egyesület
• Hanság Big Band
• Hatos és Társa Nyelviskola Kft.
• Horváth Tanoda Kft.
• Rábaközi Művelődési Központ és Könyvtár

Lakossági szolgáltatások
• B-West-Bau Kft.
• Beatrix Szalon
• BV Fürdőszoba Szerelvény
• Kalba-Fess Kft.
• M Fotó Stúdió
• Vakkantó Állati Szaküzlet
• Vas-Edény Bolt, Beled

Mezőgazdaság
• Agro Profi Mezőgazdasági Szaktanácsadó 
és  Könyvelőiroda
• Horváth Faiskola
• Ulmus Díszfaiskola, Szil

Média, internet
• infoRábaköz – szórakoztató és információs 
portál

• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Szállás, utazás, turizmus
• Dévényi Vendégház
• Flóra Termál Kft.
• Kiss Trans Személyszállítás és Fuvarozás
• Tercia Fertőendréd Étterem és Panzió

Szépség
• Andóra Ajándéküzlet, Szany
• Flóra Termál Kft.
• Paradise Szalon
• Szépítő Füvek BIO kozmetika 
– Élő Tamásné Ági

• Viktória Szépségszalon

Szórakozás
• Diamant-Genius Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

• Hang-Tér-Kép Egyesület
• Hanság Big Band

Üzleti szolgáltatások
• Agro Profi Mezőgazdasági Szaktanácsadó és
Könyvelőiroda
• Computertéka
• Dobos-Ház Ingatlankezelő Kft.
• Dr. Mészáros Sándor ügyvéd
• infoRábaköz – szórakoztató és információs
portál
• MedFour Kompresszortechnika
• Rábaköz Kontroll Kft.
• R-Biodiesel Team - Olajfelvásárlás
• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Vásárlás, kereskedelem
• Andóra Ajándéküzlet, Szany
• Computertéka
• Fagyöngy-Ker
• Gazda-Kertészeti-Műszaki Bolt
• Hanság Zsuzsi Kft.
• Kaputrade Kft.
• Kevill Műszaki Bolt
• Kis-Rába Áruház
• Magic System
• MedFour Kompresszortechnika
• Munkaruházati bolt
• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Scala GM – Diego
• Vas-Edény Bolt, Beled
• Zita Textil

Vendéglátás
• A Grill, Szil
• Árkád Coffee Bar
• Barna Papa Kávézója és pékáru boltja
• Coffee Express Kft.
• Éva Konyhája
• Fürdő Vendéglő
• Garta Vendéglő
• Halász Vendéglő
• Hársfa Vendéglő
• Házi Konyha
• Keszegér Vendéglő
• Korona Cukrászda
• Kugler Cukrászda
• Queen Vendéglő
• Rábaközi vert perec – Cser Ferenc
• Remete Vendéglő
• Roni Falatozó
• S-Öntés Étterem
• Sárkány Étterem
• Tercia Fertőendréd Étterem és Panzió
• Udvarház Étterem és Pizzéria
• Zöldfa Vendéglő

www.inforabakoz.hu/cegregiszter
Információ: 
Dan Kitti   hirdetési tanácsadó
tel.: 06-30-428 8917   
e-mail: dan.kitti@inforeklam.hu

ÜZLETI 
ÉLET
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