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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. február 24.4 Hírek, információk
a térségből és a világból

nAVinfo

Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyeknek februárban kell benyújtaniuk
2016-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. A
határidő február 27-én jár le, az elszámolás pedig – az
eddig megszokottak szerint – a 16SZJA jelű bevallás
benyújtásával teljesíthető. 
Az egyéni vállalkozóknak – idén már a kiegészítő
tevékenységet végző „nyugdíjas” egyéni vállalkozóknak
is – elektronikusan, Ügyfélkapun át kell eljuttatniuk
kész bevallásukat a NAV-hoz. Egyes áfa fizetésére
kötelezett magánszemélyek papíron is beadhatják az
szja-bevallást, például, ha nem minősülnek munkál-
tatónak, kifizetőnek vagy nem kell áfaösszesítő jelen-
tést benyújtaniuk.
A február 27-i bevallási és befizetési határidő az evás
egyéni vállalkozókra és a katás adózókra is vonatkozik.
Az éves elszámolást az eva-alanyoknak a 1643-as, a
kata hatálya alá tartozóknak pedig a 16KATA 
nyomtatványon kell benyújtaniuk.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezetteknek átu-
talással kell befizetniük az adót. A többi adózó az átu-
talás mellett a kijelölt ügyfélszolgálatokon
bankkártyával és csekken is fizethet.

NAV Nyugat-dunántúli 
Regionális Adó Főigazgatósága

Fontos határidők vállalkozóknak

Cél az országos döntő és az Európa bajnokság.

Összesen 348 fő nevezett a 2017-es Kyokushin Diákolimpia dunántúli elődöntőjére. A
Castrum versenyzői 2 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek, és biztosították a
továbbjutásukat a veszprémi döntőbe, ami március elején kerül megrendezésre. A
veszprémi Diákolimpián való szereplés fogja eldönteni, hogy az 5 Castrumos junior
versenyző közül hányan indulhatnak az idei dániai Shinkyokushin Európa Bajnokságon.

A Diákolimpián is sikeresek a 
kapuvári karatékák
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2017. február 24.6
Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

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

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

Ápr. 16. vasárnap 9:00 óra
Fertőszentmiklós, Meidl Airport
Szezonnyitó gyorsulási verseny

További programok 
és részletek az 

inforábaköz.hu 
oldalon találhatók.

Márc. 4. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Fernando Ferreyra (ARG), Goyes,
Dj Kühl

Márc. 11. szombat 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Benk Dénes,
Csenki Attila, Felméri Péter

Márc. 11. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Honeybeast koncert, vendég:
Hangácsi Márton

Márc. 11. szombat 21:00 óra
Csorna, Termál parkoló
Emlékek éjszakája – Erős vs.
Spigiboy, Náksi, Peat Jr, Szat-
mári feat. Jucus

Márc. 18. szombat 14:30 óra
Kapuvár, Shop-Stop
X-Faktor meghallgatás

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

Márc. 13-ig
Csorna, Művelődési Központ
Gyarmati Károly kiállítása

Febr. 25. szombat 20:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
Farsangi buli

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

Febr. 25. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Story buli

Márc. 2. csütörtök 14:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Valahol Európában musical

Márc. 4. szombat 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nőnapi operettgála

A sakk története ötven lépésben-Bill Price
A sakkjáték kialakulása összefügg az emberiség
történelmével, egyetemes hatása pedig páratlan a
játékok  történetében.  1500  éves  fejlődését  a
világtörténelem fontos vallási, kulturális és politikai
eseményei szövik át kiemelkedő szerepét minden
bizonnyal ennek a páratlanul gazdag hagyatéknak
köszönheti. A kötet ötven fejezetben veszi sorra a
játék  történetének  legfontosabb  és  legérdekesebb  eseményeit.  A
történelmi utazást a mesés keleten kezdi, majd nyugat felé a selyem-
kereskedelmi utakon keresztül eljut egészen Perzsiáig. 

olVAsniVAló
a Kapuvári Városi Könyvtár ajánlásával

Bori és az új fiú - Bori és barátai 2.-Dagmar Hossfeld
Elkezdődött az iskolaév, és nagyon izgalmasan indul.
Borit és barátait egy sátortábor szervezése tartja iz-
galomban.
Ráadásul új fiú is érkezik az osztályba. Fülöp tényleg
borzasztóan  nagyképű  és  beképzelt,  de  azért  van
benne valami. 
És ezt sajnos nem csak Bori gondolja így ...

24: Tűzpróba-Dayton Ward
London előtt... A terrorelhárítás előtt... Mielőtt az
óra ketyegni kezdett...
1994. A Központi Hírszerző Ügynökség évek óta
próbál lebuktatni egy örmény fegyverkereskedőt,
Tateosz Gadzsojánt, ám mindeddig nem sikerült
megakadályozni, hogy amerikai katonai eszközöket
adjon el terroristáknak és az Egyesült Államok más
ellenségeinek. Több hónapon át tartó tervezést és
előkészítést követően két beépített ügynök közel kerül Gadzsoján belső
köréhez, és hamarosan elegendő bizonyítékot szereznek, hogy lebuk-
tassák a fegyverneppert, ezáltal megszüntessék a bűnszervezetét, amely
közvetlen veszélyt jelent Amerikára.



72017. február 24.



2017. február 24.8

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

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

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

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

Fiat Stilo 1.9 TD 2005-ös gyári ál-
lapotban, osztrák papírokkal eladó.
Iá: 850.000 Ft 06-20/3342-504

VW Passat 1.9 TDI osztrák pa-
pírokkal, 2000 évjárat, kívül-belül
gyári állapotban, belül bőr eladó. Iá:
750.000 Ft 06-20/3342-504

96-os évjáratú Opel Astra 1.4 eladó 4
nyári gumi felnikkel együtt. 06-
30/7340-913

Plató 3,80 hosszú 2,20 széles újszerű
gyári állapotban eladó. Iá: 80.000 Ft
06-20/3342-504

Kapuváron 1995 decemberi Opel
Astra 1.4 2017 november végéig
érvényes műszaki vizsgával eladó.
06-30/419-5833

Ellés előtt álló süldők eladók. Szilban
06-30/9029-072

Border Collie kiskutyák eladók
Csornán. 06-20/496-7324

Fekete színű Labrador kiskutyák
eladók. Érd.: 06-20/479-6949

Fajtatiszta okos 1,5 éves magyar
vizsla kutya chippel, papírokkal eladó.
Csorna 96/262-305, 06-30/585-5062

160 kg-os 1 db hízó és 1 db egyszer
malacozott anyadisznó eladó. Csorna,
Hársfa u. 2. 06-70/576-3026

Lakással rendelkező iskolás kiskorú
gyermekét egyedül nevelő férfi keresi
hasonló helyzetben levő hölgy is-
meretségét. +36-70/301-8034.

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

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

Kések, ollók, húsdaráló kések, tár-
csák élezése. 06-20/9380-291

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

Redőny-akciók 60-70%-os árakon.
Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Vidéken is.06-30/994-2258

állat

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

Szárföldön, Erdély utca 5. szám alatt
telek eladó. 1540 nm, víz, szennyvíz
a telken belül. 06-30/618-0046

Kapuváron Házhely legszebb helyén
építésre is alkalmas régi családi ház
eladó. 06-30/9690-918

Kapuváron OTP mellett S.O.S. Kisbolt
eladó. 11 M Ft 06-30/5633-698

Kónyban 3,6 hektár jó minőségű ter-
mőföld eladó. 06-70/639-9438

Rábapatonán építési telek eladó,
igény szerint 1100 nm- 1700 nm. az
összes közmű a telek előtt. Iá:
3.900.000 Ft 06-70/670-1592

Keresek Kapuváron, Fertőd
térségében 75 nm2 körüli 1. emeleti
lakást vagy kisebb családi házat.
Érd.: 96/242-685

Keresünk Csornán és környékén
eladó ingatlanokat, ügyfélkörünk
részére, továbbá ingatlan értékbecs-
lést vállalunk szakmai háttérrel és
tapasztalattal, az egész megye
területén. Hívjon telefonon   vagy
fáradjon be az irodánkba. Bizalom
Rábaköz Kft. Csorna Erzsébet 
Királyné utca 18.  Tel.:+36-20-924-
5267

Pásztori határában 1,6 hektár szántó
eladó. Iá: 200 Ft/nm 06-20/203-
2739

Eladó Kapuvár lakótelepi, Ifjúság u 4.
emeleti 64 nm-es felújított lakás.
Bővebb információ és irányár tekin-
tetében érdeklődni a 06-30/790-
2431 lehet.

Keresünk Kapuvár, Csorna, fertőd ill.
környékén eladó házakat, lakásokat.
Megegyezés esetén ingatlanát
megvásároljuk. Ost-Invest Ingatlan
Kft. Kapuvár, Deák F u. 22. 06-
30/947-1384

Eladó háza vagy lakása van? Bízza
meg irodánkat az értékesítéssel, ha
megfelelő forgalmi értéken kínálja
eladásra mi 3 hónapon belül biz-
tosan eladjuk. Ost-Invest Ingatlan
Kft. Kapuvár, 06-30/947-1384
www.ostinvest.hu

Csornától 12 km-re 30785 nm 83,34
AK értékű termőföld eladó. 06-
20/8246-588

Csornán lakás eladó. 40 nm-es 1,5
szobás 2. emeleti . Teljesen felújított,
berendezett lakás, gáz központi
fűtéses és a meleg vízellátást is a
kombi gázkazán biztosítja. A
lakáshoz egy nyitott erkély is tartozik
keleti fekvéssel. Tehermentes, azon-
nal költözhető! Irányár: 9,6 m Ft
Bizalom Ingatlanközvetítő. Tel.:+36-
20-924-5267

Csornán eladó egy 90m2-es komfor-
tos 2 szobás családi ház. Mögötte
külön bejáratú felújítandó 1 szobás
lakrésszel. Az épület felújítása 10
éve részben megtörtént. Fűtése:
cserépkályha és kályhák. Irányár:
12,7 mFt  Bizalom Ingatlanközvetítő.
Tel.:+36-20-924-5267

Szilben 1990-ben épült,
alápincézett, tetőteres ház eladó.
15,5 mFt CsornaIngatlan Fodor Erika
+36-20/50-111-77 

Csornán első emeleti, felújított, 3
szobás lakás garázzsal eladó. 16,5
mFt CsornaIngatlan Fodor Erika
+36-20/50-111-77

Csornán 1983-ban épült ház 3 beál-
lásos garázzsal eladó. 16,5 mFt
CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77

Eladó/kiadó élelmiszer és vegyi áru
üzlet Nyárligeten a főút mellett. Fer-
tőd és Pamhagen között. kisdo-
desz001@gmail.com

Kapuváron városközponthoz közel
összközműves építési telek eladó.
06-30/608-5582

Kapuvár Torony téren garázs kiadó.
06-30/9690-918

Beledbe, városközpontban 4 szobás
gázfűtéses családi ház munkások-
nak kiadó. 06-20/385-6816

Magyarkeresztúron, Fő utcán
vendéglátó egység a Hársfa presszó
hosszú távra kiadó. 06-20/385-6816

Fertőszentmiklóson a 85 főút mellett
6300 nm-es terület és rajta lévő 400
nm ingatlan kiadó. 06-20/942-7471

Kiadó

ingATlAnbörze
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS
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Alkatrészek köszörülése
palástköszörű géppel Nagybajcson. A
befogható alkatrészek maximális
mérete: átmérő:250 mm, hosszúság:
400 mm. 06-30/337-9741.

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

Fakivágás, bozótos területek rendbe
rakása, hulladék elszállítással. Farkas
Péter, 06-20/228-9364

Lakás, ház, udvar kipakolása,
takarítása. Felesleges holmik, hul-
ladék elszállításával. Hívjon bizalom-
mal, megegyezünk! Farkas Péter,
06-20/228-9364.

Bérautó Kisfaludról! Kisteher, személy
és utánfutó napi és tartós bérlet meg-
egyezés szerint. 06-30/850-9491,
06-30/450-9268

Gépi földmunka, pince és alapásás,
helyszíni betonkeverés. Hívjon, meg-
egyezünk! 06-30/654-0619

Bádogos munkákat palatetők
cseréptetők mosását, palatetők bon-
tás nélküli felújítását cserepes
lemezzel, kúpcserepek javítását, tető-
javításokat, beázások megszüntetését
javításokat vállalok. 06-70/6637-327

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

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

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

Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

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

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

Gyermekfelügyeletet, takarítást vál-
lalok. 06-70/332-2992 leinformálható

Cseréptetők palatetők tisztítása
javítása bádogos munkák, eresz-
csatorna szerelés, kémények kúp-
cserepek javítása beázások
elhárítását vállalom. 06-30/2714-170

Redőnyjárat indul  a megye minden
településére, ingyenes helyszíni ára-
jánlattal! Hérics Redőny:   96/242-
655,  06-30/204-0-205 Időpontok
t e l e p ü l é s e n k é n t :
www.rolo96redony.extra.hu

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

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

www.hasznaltablak.hu. Új, építkezés-
ből megmaradt és bontott nyílászárók
nagy választékban raktárkészletről
azonnal vihetők!

Akciós fa üveges bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulccsal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivitel)
53.900 Ft/db, valamint 138*208-as
(kétszárnyas kivitel) 79.900 Ft/db
csak februárban extra - 10% ked-
vezménnyel! Munkaidőben 06-
3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 , 
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Akciós műanyag hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méret, felül üveg
betéttel, 5 pontos biztonsági zárral +
kilincsel kulcsokkal, fehér színben
jobbos és balos kivitelben eladók csak
februárban extra - 10% kedvezmén-
nyel! Ár: 56.900 ft/db. Munkaidőben
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 ,
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Akciós acél biztonsági belső bejárati
ajtók 95x205-ös méretben 11 pontos
biztonsági zárral + kilincsel 
kulcsokkal, több színben,  jobbos és
balos kivitelben eladók csak február-
ban - 10% kedvezménnyel! Ár:
49.900 Ft/db.  Munkaidőben
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 , 
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13

Akciós-Garázskapu, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben, vado-
natújan 1 év garanciával 240*200-as,
240*210-es és 250*200-as méretben
76.900 Ft/db csak februárban extra -
10% kedvezménnyel! Munkaidőben
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 , 
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Levágott hajat, copfot vásárolok!
06306651223

Száraz nyárfa tűzifa és kukorica eladó.
06-30/522-3791

Tavaszi árpa vetőmag 3 fokú és búza,
árpa kukorica eladó. 06-30/352-4164

Dunnákat párnákat vásárolok
kiemelkedő magas áron, régi bú-
torokat, faliórákat, festményeket,
porcelánokat, hangszereket stb. 06-
70/3922-725

Régi CD-k és kazetták használt de jó
állapotban sürgősen eladók. 06-
20/463-8070

Étkezési burgonya Bágyogszováton
eladó 60 Ft/kg Érd: hétvégén 06-
30/325-9799

Borsó eladó. Zöld, illetve sárga borsó
kombájn-tisztán galambok számára
eladó. Ugyanitt zab szintén eladó.
Érd.: 20/267-4750

Dunnákat, párnákat, vásárolok 19.500
Ft/kg-ig, örökséget, régiséget. Tel.:
06-30/7840-197

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

Termőföld ingyen elvihető. Kapuvár,
Ipartelepi u. 5. Érd.: 06-30/247-1087 

Díszburkolat, bontott tégla szeletek
már 800 Ft/nm-től. Árban kedvező
fűrészáru! 06-30/654-0619

Sertés tőkehúsok és füstölt termékek
kaphatók Beleden. Régies receptek
szerint készítve. 06-20/9523-439

160 kg-os sertés eladó 400 Ft/kg
áron. 06-30/347-2810

PiACTér
adok-veszek



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Ausztriai szépségszalonba pedikűrös,
masszőr és kozmetikus részére
helyi-ség kiadó. Andautól 1 Km-re.
Érd.: 06 302 987 2496

Önállóan dolgozni tudó kőművest
keres Bágyogszovát környékéről. 06-
20/498-3629

Fodrászt és pedikűröst felveszünk
hegykői munkahelyre. Németnyelv-
tudás szükséges. Érd.: +36-
70/3223-887.

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

Mezőgazdasági gépszerelésben jár-
tas traktorost valamint állattenyésztőt
keresünk Páli telephelyre. Előny
német nyelvtudás. Érd.: 96/275-105,
30/3718661

Munkalehetőség: teljes munkaidős
recepciós hölgyet keresünk Farád
vonzáskörzetéből Farádra az Áldos
Panzióba. Jelentkezni: 06-30/990-
9532

Szobafestő munkatársat keresünk
kiemelt bérezessél akár azonnali
kezdéssel. 06-30/961-7083

Csornai Tejporgyárba fő ill. mellékál-
lásba csomagoló és áruellenőr kol-
légákat keresünk. 06-70/708-2631

Ost- Invest Ingatlaniroda Kapuvár,
Deák F u. 22. azonnali kezdéssel
munkatársakat keres teljes
munkaidős foglalkoztatással. 06-
30/947-1384

Gyakorlattal rendelkező
autóbuszvezetőt keresünk Kapuvár-
Csorna térségéből fő ill. rész-
munkaidővel. 06-30/9895-896

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16.

Pedikűrös, műkörmös alkalmazottat
felveszünk. Profi munka, profi bér! 06
30 915-9327

Kézbesítőt keresek Csornára a
Kisalföld napilap reggeli
kézbesítésére, napi kb. 1 óra. 06-
30/2959-793

ÁllÁsbörze
állásajánlatok, képzések

Sopronban, a Fáy 
Szakgimnáziumban jelentkezhet 

a 2017. évi kreditpontot adó
mérlegképes könyvelő és 

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

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

Babati Húsbolt Kapuvár, szakképzett
bolti eladót vesz fel! Telelfon: +36-
30/2276-636., +36-70/491-0584

Kőműveseket, segédmunkásokat
felveszek azonnali kezdéssel
térkövezési, meder lapozási
munkákra. Bérezés hetente. Érd.:
+36-20/316-1600.

Ácsokat, tetőfedőket keresek Kapu-
vár és Sopron környéki munkára.
Bérezés hetente. Érd.: +36-20/316-
1600.

Tetőépítésben jártas Ács szak-
munkást keresek azonnali kezdéssel.
Jelentkezni lehet: Kozma Zoltán
30/3750574 telefonszámon.

Jánossomorjai kertészeti árudánkba
megbízható munkaerőt keresünk!
Német nyelvtudás feltétel, kertészeti
végzettség előnyt jelent. Jelentkezés
ö n é l e t r a j z z a l :
napsugar.gazdabolt@gmail.com

Megbízható péket keresek hosszú
távra. 06-70/776-0058

Csornai étterembe szakács
munkatársat felveszünk. Érd.:
06302272318

Kiskereskedelmi vállalkozás agilis,
megbízható munkatársat keres Ka-
puvárra. Vállalkozásunk 25 éve sik-
eresen tevékenykedik   műszaki
területen. Amit kínálunk: stabil,
hosszú távú munka lehetőség, tel-
jesítmény arányos bérezés, fejlődési
lehetőség. Jelentkezés: Fényképes
önéletrajzot a ker-szak@vivamail.hu
email címre várjuk.

Csornai vendéglátóhelyre pultos höl-
gyet felveszünk. Csornaiak előnyben.
06-70/204-1540

Alkalmi munka Fertődön férfiaknak
06-30/654-0013

Szobafestő-mázoló szakmunkást és
gipszkarton szerelőt felveszek. Jó
kereseti lehetőség, biztos munka
éven át. Érd.: 06-70/434-1021

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

Ingyenes 35 órás számítástechnikai
tanfolyam indul a Pátzay iskolában.
Jelent-kezni: 96/241-224

Transzgenerációs Epigenetikus
Coaching-Kineziológia tanfolyam
indul Sopronban! 
www.infinitycoaching.hu

oKtatáS
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keresse magazinunkat a 
március 10-én megjelenő 

szuperinfóban!

Hirdessen magazinunkban, keresse hirdetési tanács-
adóját!
Csorna és környéke: 
Vizler-Bokréta Veronika               telefon: 06 30 864 7713
Kapuvár, Fertőd és környéke:
Kristófné Jakab Viktória               telefon: 06 30 623 9412
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ÜzleTi éleT
marketing, gazdaság

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

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




