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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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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

6

mit? Hol? mikor?
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programok a környéken

Ápr. 25-ig
Csorna, Múzeum
Csorna 45 éve város kiállítás
Márc. 10. péntek 21:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Nőnapi bál, élőzene

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

olVasniValó
Márc. 29. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Agatha
Christie, a krimikirálynő

Márc. 18. szombat 22:00 óra Ápr. 7. péntek 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Kisfalud, Halász Vendéglő
Nyugdíjas Akadémia: A gyerIsmerős Arcok koncert
mekrajz üzenetei
Márc. 11. szombat 9:00 óra
Márc. 18. szombat 22:00 óra
Szany, Sportcsarnok
Ápr. 8. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Rábaközi Néptáncosok IV. FoKapuvár, Shop-Stop
Acustic 69
cikupája
Mystery Gang koncert
Márc. 11. szombat 19:00 óra Márc. 20. hétfő 14:00 óra
Ápr. 12. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Csorna, Művelődési Központ
Csorna, Művelődési Központ
Pinokkió zenés mesejáték
Dumaszínház: Benk Dénes,
Nyugdíjas Akadémia záró
Csenki Attila, Felméri Péter
Márc. 22. szerda 16:00 óra
Ápr. 16. vasárnap 9:00 óra
Márc. 11. szombat 20:00 óra Csorna, Művelődési Központ
Fertőszentmiklós, Meidl Airport
Nyugdíjas Akadémia:
Kapuvár, Shop-Stop
Szezonnyitó gyorsulási verseny
Boldogság az irodalomban
Honeybeast koncert, vendég:
Hangácsi Márton
Márc. 25. szombat 8:30 óra Ápr. 22. szombat 21:00 óra
Márc. 11. szombat 21:00 óra Jánossomorja, Körzeti Ált. Isk. Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana, HolyChicks konHanságfutás – Emlékfutás az
Csorna, Termál parkoló
cert
56-os üldözöttek útvonalán
Emlékek éjszakája – Erős vs.
Spigiboy, Náksi, Peat Jr, SzatMárc. 25. szombat 22:00 óra további programok
mári feat. Jucus
Barbacs - Acustic 69
és részletek az
Márc. 11. szombat 22:00 óra
Márc. 25. szombat 22:00 óra inforábaköz.hu
Kapuvár, Malom Pub
oldalon találhatók.
Fertőszentmiklós, Tortuga
Story buli
parkoló partysátor
Delta buli
Márc. 14. kedd 10:00 óra
Csorna, Petőfi-szobor
Márc. 27. hétfő 19:00 óra
Városi ünnepi megemlékezés
Csorna, Művelődési Központ
Márc. 18. szombat 14:30 óra Színház: Ikrek előnyben c. zenés
vígjáték
Kapuvár, Shop-Stop
X-Faktor meghallgatás

a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával
Sir Richard Shirreff:
2017 - Háború Oroszországgal
A 2008-as orosz-grúz háború olyan volt, mint az
1930-as években a Rajna-vidék megszállása, de
ahogy akkor, most sem foglalkoztunk a baljós előjelekkel. Aztán 2014-ben Putyin elfoglalta a Krím
félszigetet, ahogy anno a Szudéta-vidéket Hitler, de
mi ezen is hamar túltettük magunkat. Azóta Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a Baltikum lehet
a következő...Sir Richard Shirreff, a NATO nyugalmazott tábornoka több évtizedes katonai tapasztalat alapján teszi fel a
kérdést, mi lesz, ha a világ vezető hatalmai továbbra sem veszik komolyan az orosz elnök arrogáns politikáját, ha továbbra is kényelmesen
hátradőlve áltatják magukat, hogy majd az atomfegyvereik megvédik
őket Putyin agressziójával szemben.
José Rodrigues Dos Santos: A lótusz virágai
J. R. dos Santos portugál bestsellerszerző regényeit
15 országában több millióan olvassák. Eddig 7 lebilincselően izgalmas kötete jelent meg magyarul, és
az évek során komoly rajongótáborra tett szert.
Ezúttal egy történelmi trilógia első részét tartja
kezében az olvasó, melyben négy ember – két férfi
és két nő – izgalmas eseményekben bővelkedő,
rendhagyó sorsát követheti nyomon. Négy ország,
négy család, négy sors.A 20. század hajnalán Európától Ázsiáig új, félelmetes diktatúrák vannak kialakulóban.
W. Bruce Cameron: Egy kutya négy élete
Minden kutya a mennybe kerül kivéve, ha elintézetlen feladatuk maradt itt, a Földön.
Lenyűgöző történetünk főszereplője, egy aranyos
kutyus nem egy, de több életen keresztül próbál
meg rájönni arra, hogy mi is az élete célja. A Kutyás
történet más, mint a többi megszokott, cuki kis kutyusokról szóló megható regény. Az élet
legalapvetőbb kérdésére keresi a választ: miért
vagyunk itt? Hősünk, Béni maga is megdöbbenve
tapasztalta, hogy lenyűgöző szépségű, aranyló szőrű kiskutyaként
született újjá, miután végigélte egy korcs, kóbor kutya tragikusan rövid
életét. Az új lehetőséget kihasználva eljut a nyolcéves kisfiú, Ethan ölelő
karjába. Együtt számtalan lélegzetelállító kalandot élnek át, és közben
Béni megtanulja, hogyan legyen jó kutya.
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Gyümölcsfa oltványok,
bogyósok, dió, mogyoró,
dísznövények, tuják.
Szaktanácsadás.
Smaragd tuja akció 1500 Ft-tól
Csorna, Bõsárkányi út (Csorna felõl a 2. lejáró)
06/30/283-7573 - 06/30/396-4467
Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12
www.horvathfaiskola.hu

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
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ingatlanbörze
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eladó és kiadó ingatlanok
Kapuváron városközpontban 39 nm- Csornától 10 km-re Pásztoriban 3
szobás étkezős, gáz és vegyes
es lakás eladó. 06-20/9380-291
tüzeléses
családi ház nagy telekkel,
Szárföldön, Erdély utca 5. szám alatt
melléképületekkel
2 garázzsal eladó.
telek eladó. 1540 nm, víz, szennyvíz
Iá: 11 M Ft 06-30/396-5046
a telken belül. 06-30/618-0046
Keresek
Kapuváron,
Fertőd
térségében 75 nm2 körüli 1. emeleti
lakást vagy kisebb családi házat.
Érd.: 96/242-685

JáRm ű

180 kg körüli hússertés eladó 430
Ft/kg. Babót 06-70/337-3514

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

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

Stafford terrier fajtatiszta kiskutyák
eladók Acsalagon. 06-30/278-1237

Kiadó

Toyota Corolla kombi, 1.4 VVTI
2005-ös évjáratú, jó állapotban,
vonóhoroggal, téli-nyári kerékgarnitúrával, friss műszakival sürgősen
eladó. Ár: 1.222.222 Ft. Érd.: 0620/772-0640

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

Fiat Stilo 1.9 TD 2005-ös gyári állapotban, osztrák papírokkal eladó.
Iá: 550.000 Ft 06-20/3342-504

Jobaházi Sport Vendéglő április 1-től
kiadó. 06-30/482-2484

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

Farádon falu központjában felújított
3 szobás családi ház eladó. 0670/521-0633

Mihályiban 850 nm-es telek eladó. a
telek előtt villanyoszlop és Wohnung zu Varkaufen in Mihályi mit
szennycsatorna van 96/245-669 06- 3 zimmer, kelle und garten. 0630/258-6541
30/457-4314

Csornától 12 km-re 30785 nm 83,34 Kapuváron 64m2 es 2.emeleti lakás
AK értékű termőföld eladó. 06- felújított ,garázzsal együtt eladó.
Iár:13.500.000Ft Érd: 06/20/98220/8246-588
4509 06/20/403-1270
Kapuváron 67 nm-es második
emeleti egyedi gázfűtéses lakás Kapuvár lakótelepi 64 nm gázkonvektoros lakás eladó. Iá: 11 M Ft 06eladó. 06-20/251-8992
30/947-0819
Kapuváron
2007-ben
épült
téglaépítésű társasházban 64 nm-es Csorna központjában 4 lakásos
összkomfortos
1,5
szobás házban tulajdonostól eladó 3 szobás
gázfűtéses lakás eladó. 06-30/944- + konyha + nappalis 2. emeleti
lakás. Irányár: 17,5 millió Ft. Érdek9415
lődni: 17 óra után és hétvégén egész
Eladó, vagy kiadó vendéglátó egység
nap: 96/260-812.
Rábakecölben. 06-20/599-6944
Csornán nyugodt környezetben,
Csornán eladó egy kétszintes 116
eladó 120 m2-es komfortos felújím2-es összkomfortos 4 szobás
tandó családi ház. A telek 3 részre
családi ház. Az első szint teljesen
megosztható, üzleti befektetésnek
felújított, a földszinten garázs és
kiváló lehetőség. A ház felújítása a
tárolók. Fűtése: központi fűtés
telek eladásból könnyen finanvegyes tüzelésű kazánnal. Az 1118
szírozható. Irányár: 8,8 m Ft Bizalom
m2-es telken tároló, gazdasági
Ingatlanközvetítő Tel.:+36-20-924épületek vannak. Irányár: 16,5 m Ft
5267
Bizalom Ingatlanközvetítő Tel.:+3620-924-5267

Csornán 35 nm-es üzlethelység
egyedi órákkal, ingyenes parkolási
lehetőséggel hosszú távra kiadó. Tel:
06-20/360-46-22
Csorna belvárosában 25 nm-es
összkomfortos klimatizált irodahelység alacsony rezsivel hosszú
távra kiadó. Érd.: 06-20/360-46-22
Olcsó szállás Kapuváron kiadó. 0630/9692-350

Plató 3,80 hosszú 2,20 széles újszerű gyári állapotban eladó. Iá: 80.000
Ft 06-20/3342-504
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
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.
Renault Kangoo 1,9 szívó diesel
1999-es 160.000 km, 5 személyes
kitűnő állapotban költségmentes
870.000 Ft eladó. 06-30/855-2817
Kapuvár, Győri u. 9. Rosta bármikor.
Fiat Punto 1200 2000. évjárat,
kitűnő műszaki állapotban 4,5l fogyasztással eladó. 06-30/895-5159

áll at
Egy éves tojótyúkok eladók. Csorna,
Szatmári u. 36. 96/263-807,
96/264-231
9 hetes jércék, csibetáp kapható.
Babót 06-96/251-137, 06-70/3373514
Napos kakas, előnevelt, vörös, kendermagos fehér húscsibe előjegyezhető. Babót 06-96/251-137,
06-70/337-3514

Nagytestű húsgalambok olcsón
eladó. 06-30/846-0802
Mangalica hízó eladó. fedett helyen
tárolt széna körbála eladó. 0620/450-1204
19 és 22 hetes tojójérce eladó. Vitnyéd, Dózsa u. 7, 06-30/375-4174

táRSKERE SŐ
44 éves férfi korban hozzá illő barátnőt keres. SMS 06-70/283-8723
Dekoratív lányok, asszonyok, csinos
hölgyek, kifejezetten igényes urakkal
ismerkednének. 06-70-558-0600

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.: 30/965-9009
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
Kések, ollók, húsdaráló kések, tárcsák élezése. 06-20/9380-291
Építőipari gépek, lapvibrátorok, bontókalapácsok, vésőgépek bérelhetők
3300 Ft-tól Fertőszentmiklóson.
Tel.:30/9659009

Piactér
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adok-veszek
Mindenféle festési munkát vállalok. Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
06-20/994-8245
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
Mindenféle épületek házak szakszerű kárpitos szék 50.000 Ft színelbontását vállaljuk kézzel és géppel választékkal, raktárkészletről elvihető.
06-30/639-1574
Minőségi kőműves munkát vállalok számlaképesen. 06-70/416-4510
30 éves tapasztalattal Kapuvár és 50 Redőnyjárat indul a megye minden www.szaszabutor.com
km-es körzetében. 06-30/266-5282 településére, ingyenes helyszíni ára- Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, jánlattal! Hérics Redőny: 96/242- s z e c s k a v á g ó t , s z ő l ő d a r á l ó t ,
napellenzők,
szúnyoghálók, 655, 06-30/204-0-205 Időpontok szőlőprést, szőlőmagozót, lovas eke
párkányok, harmonikaajtók stb. ked- t e l e p ü l é s e n k é n t : borona, stokedlit, konyhakredencet,
szeneskályhát valamint hagyatékot,
vezménnyel, garanciával 10 napos www.rolo96redony.extra.hu
tájházi
dolgokat
szállítási határidővel mosonma- Ingyenesen felértékeljük ingatlanát, mindenféle
gyaróvári szakembertől. Kérjen amennyiben megbíz Bennünket in- vásárolok saját részre. Hívjon bizaingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06- gatlanja eladásával kizárólagosan! lommal, házhoz megyek.. 0630/2350-927 Horváth Attila
Bízzon meg Bennünk! Bizalom Ingat- 20/977-9690, 96/244-930
Redőny-akciók 60-70%-os árakon.
Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók,
szúnyoghálók.
Vidéken is.06-30/994-2258

Bérautó Kisfaludról! Kisteher,
személy és utánfutó napi és tartós
bérlet megegyezés szerint. 0630/850-9491, 06-30/450-9268
Bádogos munkákat palatetők
cseréptetők mosását, palatetők bontás nélküli felújítását cserepes
lemezzel, kúpcserepek javítását,
tetőjavításokat, beázások megszüntetését javításokat vállalok. 0630/2714-170 www.tetobau.hu
Festés, felújítás, gipszkartonozás.
Gyors, minőségi munka. Érd: Czifra:
06/70/772-7375
Építőipari munkákat bádogos
munkákat tetőfedéseket, tetőmosást
tetőjavítást ács munkákat festést
térkövezést épületét bontását javításokat vállalunk 06-20/3325-390

Akciós fa üveges bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulccsal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivitel) 53.900 Ft/db, valamint 138*208as (kétszárnyas kivitel) 79.900 Ft/db!
Munkaidőben
06-30/610-3850,
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! Ár:
56.900
ft/db.
Munkaidőben
Új, 0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 ,
lanközvetítő Tel.:+36-20-924-5267 www.hasznaltablak.hu.
Szobafestést, homlokzatszigetelést, építkezésből megmaradt és bontott www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
kisebb kőműves munkákat vállalok, nyílászárók nagy választékban rak- Ady E. u. 13.
Akciós acél biztonsági belső bejárati
kérésre takarítással.0630/6634574 tárkészletről azonnal vihetők!
Fakivágás, bozótos területek rendbe 120q szárított kukorica eladó. 06- ajtók 95x205-ös méretben 11 pontos
biztonsági zárral + kilincsel
rakása, hulladék elszállítással. 30/9947-504
kulcsokkal, több színben, jobbos és
Búza,
kukorica,
3-as
és
4-es
eke
Farkas Péter, 06-20/228-9364
balos kivitelben eladók! Ár: 49.900
eladó.
06-30/304-5957
Lakás, ház, udvar kipakolása,
Ft/db. Munkaidőben 06-30/610takarítása. Felesleges holmik, hul- Nagy szénabála eladó. 2000 db 06- 3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu;
ladék elszállításával. Hívjon bizalom- 30/647-8512
Bősárkány, Ady E. u. 13
mal, megegyezünk! Farkas Péter, Sertés tőkehúsok és füstölt termékek
Akciós-Garázskapu, bukórendszerű,
06-20/228-9364.
kaphatók Beleden. Régies receptek
NOVUM márkájú, fehér színben,
szerint készítve. 06-20/9523-439
vadonatújan 1 év garanciával
240*200-as, 240*210-es és
250*200-as méretben 76.900 Ft/db!
Munkaidőben
06-30/610-3850,
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Desire és Demon ÚT 2 vetőburgonya
80 Ft/kg eladó Kisfaludon. 0620/481-3932
Szójadara
kapható
zsákolva
br.15300 Ft/q (br.153 Ft/kg), ömlesztve br.14600 Ft/q (146 Ft/kg).
Kapuvár, Vörös Takarmány 0670/337-3514
Termőföld ingyen elvihető. Kapuvár,
Ipartelepi u. 5. Érd.: 06-30/247-1087
Bágyogszováton étkezési burgonya
kapható. 60 Ft/kg 06-30/325-9799
Új-használt sport, túra, cross, supermoto motorgumik eladók! 06 30
6178593
Körbálás széna eladó 06-70/3156548
Női kerékpárok 5.000 Ft-tól, selyemakác csemete kb. 200 db 1.000
Ft/db, 8as kerékpártartó 20.000 Ft, 3
üléses kanapé 5.000 Ft eladó Csorna
06-70/614-9255
Dunnákat, párnákat, vásárolok
18.500
Ft/kg-ig,
örökséget,
régiséget. Tel.: 06-30/865-7915
120q szárított kukorica eladó. 0630/9947-504
Sziklakerti évelők, földlabdás tuják,
tuja oltványok, díszcserjék eladók.
Kapuvár, Veszkényi u. 4. 06-20/5571798, 06-30/541-6397
Kapuváron eladó kétkerekű alacsony
átlépőjű 48 V elektromos kerékpár.
06-30/631-5245
Kisfaludon eladó 120 l Hajdú villanybojler, valamint Lehel 4 csillagos 6
fiókos fagyasztószekrény. 96/253419
Csornán 10 db rétiszéna körbála
eladó. 06-30/422-7463
25 méteres fóliaváz (alumínium)
eladó. 96/252-280
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állásajánlatok, képzések

Fodrászt és pedikűröst felveszünk
hegykői munkahelyre. Németnyelvtudás szükséges. Érd.: +3670/3223-887.
Gyakorlattal
rendelkező
autóbuszvezetőt keresünk KapuvárCsorna térségéből fő ill. részmunkaidővel. 06-30/9895-896

3,5 tonnáig sofőr állást keresek GKI Lomtalanításhoz sofőrt keresek heti Kapuvári munkahelyre hétvégi
oKtatáS
nélkül 06-20/548-3371
egy alkalomra. Kapuvár 06-70/634- munkára árufeltöltőt keresünk.
Csökkent
munkaképességűek
Csornai cég irodai munkára dolgozót 0581
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
felvesz. Kényelmes, változatos Hövejre borozóba pultost felveszek jelentkezését is várjuk. Érd.: 06- Cukrász, Pincér, Vendéglátás30/237-6765
munka, korrekt fizetés. Jelentkezni: 06-20/487-8880
szervező-Vendéglős, Vendéglátó
kristofmargit@gmail.com
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ
sopronban, a Fáy szakgimnáziumtanfolyam.
06-70/637-4750.
Fodrászt és kozmetikust felveszünk
ban 2017 szeptemberétől
www.minervakft.hu
(Ekapuvári bejáratott szépségszalonba.
szakiskolai végzettségűek
Tel.: 06-20/3365-075
felkészítése az érettségire 2 év alatt, 000909/2014/A001-A011)

Megbízható péket keresek hosszú
távra. 06-70/776-0058
Építőipari vállalkozás kőművest,
Építőipari cég burkolót keres azon- segédmunkást alkalmazna Csornanali munkakezdéssel. 06-20/555- Kapuvár térségéből. 06-30/9390537
9641
Útépítésben (aszfaltozás, szegélyezés, térkövezés) jártas munkatársat keresünk Csorna környékéről.
Szakképesítés nem szükséges. 0630/2379-845

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95, 06-30-313-35-16.

Beled környékéről szobafestőt kereBarbacsi húsboltba takarítónőt kere- sek. Fa létraállvány padlókkal eladó.
sek péntek, szombat délelőttre. Érd: 06-30/4252-909
délután 06-70/532-1583
Önállóan dolgozni tudó ácsot kerePetőházi benzinkútnál Fekete Párduc sek azonnali kezdéssel. 8 órás bejebüfébe pultos lány munkatársat lentéssel, kocsifutás támogatással!
keresünk. 06-30/640-8774, 06- Érd.: 30/3750574
30/530-4462
Csornai fiatal kisegítő hölgy
Traktor Szerviz Kapuvár környéki munkatársat keresünk heti 1-2 alkagépszerelő munkatársat keres. Érd.: lomra. Pultos gyakorlat előny, de
nem feltétel. 06-30/409-3142
06-20/210-2381
Beledi kávézóba rátermett pincérhöl- Pedikűrös, műkörmös alkalmazottat
gyet keresek, rész vagy teljes felveszünk. Profi munka, profi bér!
munkaidőben. Tel.: 06-20/350-9163 06 30 915-9327
Szobafestő-mázoló szakmunkást és Ortopéd cipészt keresünk mosongipszkarton szerelőt felveszek. Jó magyaróvári telephelyre. Érd: 06kereseti lehetőség, biztos munka 30/9377-335
éven át. Érd.: 06-70/434-1021
Jogosítvánnyal
rendelkező
A Monako cukrászdába pultos fel- szobafestő-mázoló szakmunkást
szolgálót keresünk szezonális keresek Kapuvár környékéről kiemelt
bérezéssel, azonnali kezdéssel. 06munkára. Jelentkezni az üzletben.
30/902-4024

nappali tagozaton.
www.fay.sopron.hu, 99/510-092.
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a franciák nyertek: a Peugeot 3008 lett az idei év autója
A Genfi Autószalon hétfői
felvezető napján hirdették
ki, hogy melyik jármű
kapta meg a 2017-es Az Év
Autója címet.
Sokan várták már a március elejét, ugyanis ekkor
tartják a világ egyik legnagyobb autóipari eseményét,
a
Genfi
Autószalont. A gyártók egy
picit jobban is izgulhatnak
ilyenkor, hiszen az első
napon jelentik be, melyik
autó kapja meg Az Év
Autója elismerést.
Ahogy minden évben, úgy
idén is hét autó került a

végső befutók közé: az Alfa
Romeo Giulia, a Citroën
C3, a Mercedes E-osztály, a
Nissan Micra, a Peugeot
3008, a Toyota C-HR,
valamint a Volvo S90/V90.
A verseny ezúttal is szoros
volt, a pontok alapján azonban a bírák végül a Peugeot
3008-at hozták ki idén
győztesnek.
A franciák autója 319 pontot kapott, míg a második
helyen az Alfa Romeo Giulia lett, 296 ponttal. A harmadik helyre a Mercedes
E-osztály került, a németek
197 pontot zsebeltek be.
forrás: http://www.gims.swiss
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Keresse magazinunkat a
március 24-én megjelenő
szuperinfóban!
Hirdessen magazinunkban, keresse hirdetési tanácsadóját!
Csorna és környéke:
Vizler-Bokréta Veronika telefon: 06 30 864 7713
Kapuvár, Fertőd és környéke:
Kristófné Jakab Viktória telefon: 06 30 623 9412

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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csak óvatosan az utakon!
Tovább romlott a hazai
baleseti statisztika:
2016-ban több személyisérüléses közlekedési baleset történt
mint egy éve.

324 fő helyett 15 735 fő).
A közúti balesetek főbb
okait tekintve az elmúlt
évekhez képest 2016-ban
sem történt érdemi változás. Első helyen emelhető ki a gyorshajtás (4
929 eset, az összes baleset
mintegy 30%-a), másodikként az elsőbbségi
jog meg nem adása (4 193
eset, 25%), harmadikként
pedig
a
kanyarodás
szabályainak meg nem
tartása (2 801 eset, 17%).

2016. január 1. és december 31. között összesen 16
506 olyan közúti balesetet
okoztak Magyarország
közútjain, mely során
legalább egy fő megsérült.
Ez kis mértékű, 1,1%-os
növekedést jelent a 2015.
évi 16 331 hasonló bale- Az elmúlt évben a
személysérüléses közúti
settel szemben.
balesetek 65%-át, azaz 10
A 2015. évi 644 fővel 808 balesetet személygépszemben 2016-ban 597 fő kocsi vezetők okozták. A
vesztette életét közút- tehergépjármű vezetők
jainkon. A súlyosan sérült által okozott balesetek
személyek száma 2016- száma 1 251, ami az összes
ban 1,8%-kal csökkent (5 baleset mintegy 8%-ának
575 főről 5 472 főre), a felel meg, míg az autóbusz
könnyen sérültek száma vezetők 177 balesetet
pedig 2,7%-kal nőtt (15 okoztak (1%-os részesedés

az okozókon belül). A mo- körüli a részarányuk a
torkerékpárosoknak (636 balesetek okozóin belül.
baleset) és a segédmotoros
Forrás: vezess.hu
kerékpárosoknak
(668
Grafika: mti.hu
baleset) egyaránt 4-4 %
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