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A tartalomból
Programok

4. oldal

Apróhirdetések
6-7. oldal
Állásbörze
8-14. oldal

Ezen a héten több, mint

115 vállalkozás
választotta a Szuperinfót!
Köszönjük hirdetőink
bizalmát!
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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 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

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

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

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

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

Febr. 4. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Újévköszöntő a Pántlika
Táncegyüttessel
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
Feb. 11 . szom 19:00 óra
Kapuvár, Rábaközi Művelődési
Központ
Ne most drágám! -színházi
előadás
Febr. 11. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Odett koncert

Márc. 18. szombat 21:30 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Bits – Beatles emlékkoncert
Márc. 18. szombat 22:00 óra
Kisfalud, Halász Vendéglő
Ismerős Arcok koncert

olVAsniVAló
kÖZÉrDEkŰ
E-on műszaki hiba
bejelentés 0-24 óráig
tel.: 06-80-533-533

EnksZ É-D regionális
Földgázelosztó
Gázszivárgás vagy üzemzavar észlelése esetén
hívja a földgázelosztói
tevékenységét végző ÉgázDégáz Földgázel-osztó Zrt.
éjjel-nappal díjmentesen
hívható telefonszámát:
tel.: 06-80-440-141,
tel.: 06-80-820-141

Pannon-Víz Zrt.

További
programok
és részletek az
inforábaköz.hu
oldalon
találhatók.

A gyors beavatkozást
igénylő hibákról (pld. vízcsőtörés, csatornadugulás) értesítsék
diszpécserszolgálatunkat.
tel.: 96/311-753
Közterületi hibabejelentéseket a 06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon fogadunk.

a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával
Noah Hawley: Zuhanás előtt
Egy ködös nyári éjszakán magánrepülőgép száll fel
az Egyesült Államok keleti partvidékéhez tartozó
Marthas Vineyard-szigetről New York felé,
fedélzetén tizenegy utassal. Tízen a felső tízezer
tagjai, a tizenegyedik egy nem túl jelentős festő. Tizenhat perccel az indulás után a gép az óceánba
zuhan. A katasztrófát ketten élik túl: Scott Burroughs, a festő és a gépen utazó médiamogul 4 éves
kisfia. Burroughsnak sikerül a lehetetlen: partra
úszik a gyerekkel. Ott aztán belekerül a nyomozás és a médiahisztéria
kettős forgatagába. De vajon véletlenül zuhant-e le a gép? Vagy a befolyásos embereket szándékosan gyilkolta meg valaki?
Noah Hawley thrillere napok alatt felkerült a sikerlistákra. A könyv letehetetlenül izgalmas.

Khaled Hosseini: Papírsárkányok
Khaled Hosseini nemzetközi áttörést hozó, 80
országban megjelent sikerkönyve, a Papírsárkányok
egy nem mindennapi barátság felejthetetlen és
megható története, ami egy tehetős fiú és a család
szolgájának fia között szövődik egy pusztulásra ítélt
ország végnapjaiban. A két fiút közös élményeik és
kedvenc időtöltésük, a sárkányeregetés köti össze.
Egy szörnyű esemény azonban örökre megváltoztatja életüket. Amir cserbenhagyja barátját, Haszant és a gondtalan
gyerekkor ezzel véget ér.

Orbán Gábor: A Viszkis és én
A Viszkis társaként Orbán Gábor tizenhárom
bankrablást követett el, nyolc évet töltött fegyházban. Ambrus Attilát ő beszélte rá az első igazi
bankrablásra. A kétezres években elkezdett, de csak
egy évtizeddel később befejezett visszaemlékezéseinek megírását eredetileg ezzel indokolta:
"Elegem lett a Viszkis hazugságaiból!".
Az eredmény több lett ennek bizonyításánál, noha
a Kis Viszkisként is ismert szerző beszámolója alapján se az utolsó meló,
se a lebukás, se a bírósági eljárás nem úgy történt, ahogyan azt a Viszkis
állítja. Orbán, aki magát is önkritikusan ábrázolja a könyvben, volt
tettestársát nagyon is esendő emberként, nagyon is hús-vér figuraként
mutatja be.
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eladó és kiadó ingatlanok
Kapuváron, téglaépítésű, 2. Emeleti
Kapuváron városközpontban 39 nm- Kapuváron városközponthoz közel 67 m2-es, összkomfortos, 3 szoba,
összközműves építési telek eladó. nappalis, lakás eladó. Központi fűtés
es lakás eladó. 06-20/9380-291
Csornától 12 km-re 30.785 nm 06-30/608-5582
gázkazánnal. 6 éve nyílászárók
83,34 AK értékű termőföld eladó. Csorna központjában 2 szoba nap- hőszigeteltre cserélve, fürdőszoba
palis igényes lakás zárható kocsi felújítva. Ár: 16 mFt Tel.:06-20-92406-20/8246-588
beállóval
eladó. 17,4 m Ft CsornaIn- 5267
Eladó egy 65m2-es téglaépítésű 2
emeleti erkélyes lakás+garázs gatlan Fodor Erika 06-20/50-111-77
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 0620-492-35-55-ös telefonszámon

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

Csornán 91 m2-es felújítás alatt lévő
családi ház eladó. 11,7 m Ft CsornaIngatlan Fodor Erika 06-20/50Keresünk Csornán és környékén 111-77
eladó ingatlanokat, ügyfélkörünk Bágyogszováton komfortos, részben
részére, továbbá ingatlan érték- felújított családi ház eladó. 7,3 m Ft
becslést vállalunk szakmai háttérrel CsornaIngatlan Fodor Erika 06és tapasztalattal, az egész megye 20/50-111-77
területén. Hívjon telefonon vagy
Csornán 55 nm-es 3. emeleti
fáradjon be az irodánkba. Bizalom
gázfűtéses téglalakás eladó. 06Rábaköz Kft. Csorna Erzsébet
30/340-5618
Királyné utca 18. Tel.:06-20-9245267

Kiadó
Vilmos parkban garázs kiadó. Érdeklődni: 06 30 222 6855
Sopronban forgalmas helyen lévő
üzlethelyiség
élelmiszerboltnak
(vagy egyéb kereskedelmi célra)
kiadó. Induláshoz 2 hónap ingyenes
bérlet: +36-20/404-0427.
Bútorozott szoba Acsalagon kiadó.
06-20/548-3371
Babóton garzon kiadó. 2 havi kaucióval. 06-30/206-0469

JáRm ű

180 kg körüli sertés eladó. Bogyoszló 06-30/736-4245

Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 0630/602-8858

140-160 kg körüli sertések eladók.
400 Ft/kg 96/243-899, 06-30/7256947

Plató aluvázzal, oldalakkal gyári új
állapotban 210 széles, 380 hosszú
eladó. Iá: 100.000 Ft 06-20/3242504
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 0620/3242-504
Toyota Corolla kombi, 1.4 VVTI
2005-ös évjáratú, jó állapotban,
vonóhoroggal, téli-nyári kerékgarnitúrával eladó. Ár: 1.150.000 Ft.
Érd.: 06-20/772-0640
Roncsautó-átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás
megoldható. Érd.: 99/532-038
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Skoda Roomster 1.4 PDTdi 2009-es
évjáratú,
friss
műszakival,
vonóhoroggal, megkímélt állapotban, vezetett szervizkönyvvel eladó.
Ár: 1.480.000 Ft. Érd.: 06-20/7720640
Opel Vectra GTS 2.2 2002 évjárat
gyári, megkímélt állapotban, osztrák
papírokkal eladó. Iá: 850.000 Ft 0620/3242-504
VW Passat 2002-es 1.9 TDI belül
bőr, kívül-belül gyári állapotban
eladó. Iá: 800.000 Ft 06-20/3242504

áll at
Németjuhász munkavonalú kiskutyák eladók. 06-30/409-1287
Magyartarka vemhes üsző 8 hónapos eladó 350.000 ft, ugyanitt magyartarka üsző borjú 8 hónapos
eladó 160.000 Ft. Érd.: 06-70/57138-38

Nagytestű húsgalambok, kacagó
gerlék olcsón eladók. 06-30/8460802
130-170 kg hússertések és búza,
kukorica eladó Babót 06-30/2889386
270 kg-os anyadisznó vágásra
eladó. 06-30/542-8801 Kapuvár

táRSKER ESŐ
Dekoratív masszőrhölgy kényeztető
masszázst vállal. 06-20/407-8956
Egyedülálló, elvált, magányos?
Ismerkedne, de nincs hol, kivel?
„Nem adom fel” Társkereső Iroda
06-20/411-4325
30-as káros szenvedélyektől
mentes, független férfi keres szolid,
gyermektelen lányt tartós kapcsolatra. SMS 06-30/524-3656

SzolgáltatáS
Dugulás elhárítás bontás nélkül
minőségi munka garanciával. 0620/426-0222 Hétvégén is.
Szőnyegtisztítás garanciával, ipari
vegytisztítás teljes portalanítás,
atkátlanítás ingyenes szállítás 0620/447-2726
Kapálógép, gyepszellőztető, fahasítók, tűzifa daraboló, láncfűrész,
ágaprító bérelhetők 3200 Ft-tól Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Szőnyeg és kárpittisztító, magasnyomású
mosó,
gőztisztító,
padlópolírozó bérelhetők 2500 Ft-tól
Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009

PiACTÉr
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adok-veszek
Csempézést, járólapozást laminált
parkettázást, kőműves munkákat
vállalok. Fertőszentmiklós 25 km-es
körzetében. 06-30/540-2506
Falcsiszoló-zsiráf, parkettacsiszoló,
ipari porszívó bérelhetők 2200 Ft-tól
Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009
Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

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

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6 kárpitos szék 50.000 Ft színválasztékkal,
raktárkészletről elvihető. 06-30/639Beázik a tető. Cseréptetők palatetők 1574 www.szaszabutor.com
lemeztetők javítása. Tetőfedés bádo- Sertés tőke és füstölt húsok kaphatók
gos munkák, lapostetők szigetelése, Beleden. Ugyanott élő sertés is. 06épületek külső-belső felújítása. 20/9523-439
www.tetobau.hu 06-30/871-9003
Búza, kukorica eladó Kapuvár 06Redőny-akciók 60-70%-os árakon. 30/389-1191

Építőipari gépek, lapvibrátorok, bontókalapácsok, vésőgépek bérelhetők Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
szúnyoghálók.
3300 Ft-tól Fertőszentmiklóson. harmonikaajtók,
Vidéken
is.06-30/994-2258
Tel.:30/9659009
Kések, ollók élezése, hengerfej Redőnyjárat indul a megye minden
köszörülés, párhuzam köszörülés. településére, ingyenes helyszíni árajánlattal! Hérics Redőny: 96/24206-20/9380-291
655, 06-30/204-0-205 Időpontok
Minőségi kőműves munkát vállalok
t e l e p ü l é s e n k é n t :
30 éves tapasztalattal Kapuvár és 50
www.rolo96redony.extra.hu
km-es körzetében. 06-30/266-5282
1995 óta Kapuváron működő
Redőnyök, reluxák, szalagfügkönyvelőirodának kedvező áron válgönyök, napellenzők, szúnyoghálók,
lalja egyéni vállalkozók, gazdasági
párkányok, harmonikaajtók stb. kedtársaságok teljes körű könyvelését,
vezménnyel, garanciával 10 napos
bérszámfejtését.
E-mail:
szállítási határidővel mosonmawexkft@gmail.com 06-20/937gyaróvári szakembertől. Kérjen
4079
ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06Kürtöskalács készítést vállalok bár30/2350-927 Horváth Attila
milyen rendezvényre, esküvőre, névCsaládi
házak
kivitelezését,
napra, szülinapra. Min. 25 db A
felújítását, bővítését vállalom.
legjobb minőség. 06-70/392-9043
Ingyenes felmérés és árajánlat
készítés. Hívjon bizalommal! 06- 10 cm magas 2 m hosszú matrac +
30/564-3556
e-mail: japán kakasok eladók. 06-30/4198404
tomordilaci@freemail.hu

Hibátlan 3 üléses kanapé eladó (piros)
10.000 Ft, S méretű női használtruha
2 zsák eladó. 6.000 FT 06-70/6149295

Akciós acél biztonsági belső bejárati
ajtók 95x205-ös méretben 11 pontos
biztonsági zárral + kilincsel
kulcsokkal, több színben, jobbos és
www.hasznaltablak.hu. Új, építkezés- balos kivitelben eladók csak februárből megmaradt és bontott nyílászárók ban - 10% kedvezménnyel! Ár: 49.900
nagy választékban raktárkészletről Ft/db. Munkaidőben 0630/610-3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
azonnal vihetők!
Ady E. u. 13
Akciós fa üveges bejárati ajtók
Kis
pékség jól jövedelmező termékkörhőszigetelt üveggel, záró gumitömítésTeknőket, bontószéket, répaőrlőt, sel, kilinccsel, kulccsal, 98*208-as rel, osztrák-magyar vevőkörrel eladó.
szecskavágót, lovas eke borona, méret (egyszárnyas kivitel) 53.900 06-30/625-8483.
stokedlit, konyhakredencet, valamint Ft/db, valamint 138*208-as (két- Vásárolok órás és ötvös hagyatékot,
hagyatékot, mindenféle tájházi dolgo- szárnyas kivitel) 79.900 Ft/db csak régi pénzérme gyűjteményt és antik
kat vásárolok saját részre. Hívjon biza- februárban extra - 10% kedvezmén- bútort, Tel: 06 20 3762 790
lommal,
házhoz
megyek.. nyel! Munkaidőben 0630/610-3850, 70 százalékos kisteher téli gumi 22506-20/977-9690, 96/244-930
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány, 65-R16 C 2 db 15.000 Ft eladó. 06Zab eladó 3.900 Ft/q 06-20/911-9056 Ady E. u. 13.
70/949-2554
Csorna
Akciós műanyag hőszigetelt bejárati Akciós-Garázskapu, bukórendszerű,
Régi pénzt, pénzgyűjteményt, pengőt, ajtók, 98*208-as méret, felül üveg NOVUM márkájú, fehér színben, vadoforintot, koronát, külföldi és magyar betéttel, 5 pontos biztonsági zárral + natújan 1 év garanciával 240*200-as,
pénzeket, Ferenc József/Horthy kitün- kilincsel kulcsokkal, fehér színben job- 240*210-es és 250*200-as méretben
tetést vásárolok. Hívjon bizalommal! bos és balos kivitelben eladók csak 76.900 Ft/db csak februárban extra februárban extra - 10% kedvezmén- 10% kedvezménnyel! Munkaidőben
06-70/306-5352
nyel! Ár:56.900 ft/db. Munkaidőben 0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 ,
Jó minőségű széna Kapuváron eladó.
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 , www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
06-70/453-5322, 06-70/453-5323
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány, Ady E. u. 13.
Levágott hajat copfot vásárolok Ady E. u. 13.
Tűzifa méteres bükk-gyertyán eladó.
készpénz fizetéssel 06306651223
06-30/654-0013

Országszerte több mint 2,5 millió rendszeres olvasó!
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állásajánlatok, képzések

Építőipari vállalkozás segédmunká- A csornai Németh Szerelvénygyártó
sokat alkalmazna Csorna –Kapuvár és Kereskedő Kft. felvételt hirdet
esztergályos és CNC gépkezelő
térségéből. 06-30/9255-478
Sofőrt keresek heti egy alkalomra munkakörbe. Jelentkezni: 06 30 237
3289-es telefonszámon vagy az
lomtalanításhoz. 06-70/210-1503
info@nemethszerelveny.hu e-mail
Inventorba önállóan rajzolni tudó
címen lehet.
munkatársat keresünk. 06-30/9164Fémipari vállalkozás forgácsoló és
008
sorjázó
munkatársat
keres.
Fodrászt és műkörmöst keresünk
0620/590-9764
alkalmazotti viszonyba. Érd.: 06 30
Gyakorlattal
rendelkező 210 7283
oKtatáS
autóbuszvezetőt keresünk Kapuvár
Szeretnél plusz bevételt? Olcsóbban
és környékéről. 06-30/9895-896
vásárolni? Jelentkezz Avon tanácsBeledi MOL töltőállomás töltőál- adónak! Nincs vesztenivalód, hisz Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
lomás-kezelő
shop-eladó nincs befektetés, nincs hűségnyi- Cukrász, Pincér, Vendéglátásmunkakörbe munkatársat keres. 06- latkozat! Érd.: 06-30/566-4506 vagy szervező-Vendéglős, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ
30/9013-606
ildi2980@gmail.com
tanfolyam.
06-70/637-4750.
Takarítónőt keresünk 4 órás Kiskereskedelmi vállalkozás agilis,
www.minervakft.hu
(Emunkarendbe. 06-30/9164-008
megbízható munkatársat keres Ka- 000909/2014/A001-A011)
Ausztriai
szépségszalonba puvárra. Vállalkozásunk 25 éve siAngol tanítás minden korosztály
pedikűrös, masszőr és kozmetikus keresen tevékenykedik műszaki
számára. 06-70/661-3412
részére helyi-ség kiadó. Andautól 1 területen. Amit kínálunk: stabil,
Km-re. Érd.: 06 302 987 2496
hosszú távú munka lehetőség, telSopronban, a Fáy
Önállóan dolgozni tudó kőművest jesítmény arányos bérezés, fejlődési
Szakgimnáziumban
keres Bágyogszovát környékéről. lehetőség. Jelentkezés: Kézzel írott, 2017 szeptemberétől szakiskolai
végzettségűek felkészítése
fényképes önéletrajzzal a szer06-20/498-3629
az érettségire 2 év alatt,
kesztőségben. 9300 Csorna, Arany
nappali tagozaton.
Ausztriai Nightclub hostess munkára
János u. 5. Jelige: perspektíva
www.fay.sopron.hu, 99/510-092.
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95, 06-30-313-35-16

Bősárkányi raklapgyártó üzem megnövekedett 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!

Rábacsécsényi vendéglőbe pultos
hölgyet keresek. Érd: 06704235908
Idős néni mellé gondozót keresünk
Csornára. 06-30/906-4654
Fodrászt és pedikűröst felveszünk
hegykői munkahelyre. Németnyelvtudás szükséges. Érd.: +3670/3223-887.
AWI hegesztő-lakatost keresek
Mosonmagyaróvár környéki munkahelyre. Jó kereseti lehetőség, hosszú
távú munka, jó munkakörülmény.
Tel.:
30/2178897,
e-mail:
p1455p@gmail.com
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda
fő vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 06-30/334-5262
Betonmixerre keresünk gépkocsivezetőt 40 éves korig Csorna ill.
Kapuvár környékéről. 06-30/2355970
Felvételre keresünk mezőgazdasági
gépszerelőt T-s jogosítvánnyal kapuvári telephelyre. 06-70/453-5322,
06-70/453-5323
Felvételre keresünk állatgondozót
kapuvári telephelyre. 06-70/4535322, 06-70/453-5323
Felvételre keresünk takarítót heti 2
alkalomra kapuvári telephelyre. 0670/453-5324
Mobil WC szerelésére és egyéb
munkákra (másodállásba is)
keresünk Kapuvár környékéről szakmával rendelkező szorgalmas férfi
munkaerőt B-s jogosítvánnyal. 0620/553-0909 18 óra után
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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