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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: 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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programok a környéken
Márc. 3. szombat 10:00 óra
Csorna, Múzeum
Tárlatbúcsúztató
Márc. 3. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nőnapi operett nagykoncert
Márc. 3. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Arany János esete a beatboxszal

Márc. 12. hétfő 14:00 óra
Szil, Ált. Isk.
Rendhagyó énekórák a Garabonciás
Együttessel

Márc. 26. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Édes bosszú vígjáték

Márc. 14. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A nők
felemelkedése a középkortól

Márc. 28. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Senior
örömtánc – avagy tánccal az
Alzheimer-kór ellen

Márc. 17. szombat 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Márc. 3. szombat 20:00 óra
Dumaszínház: Mogács Dániel önálló
Kisfalud, Halász Vendéglő
Jótékonysági óvodabál: sok tombola, estje
Acustic 69
Márc. 17. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Márc. 3. szombat 22:00 óra
Dumaszínház: Aranyosi Péter önálló
Kapuvár, Shop-Stop
estje
Truesounds Music Showcase: Peter
Makto, Gregory S, Davko, Justrice
Márc. 20. kedd 14:30 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Márc. 5. hétfő 10:00 óra
Színház gyermekeknek: Húsvéti
Farád, Ált. Isk.
Rendhagyó énekórák a Garabonciás készülődés a százholdas pagonyban
Együttessel
Márc. 21. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Márc. 5. hétfő 14:00 óra
Nyugdíjas Akadémia: A csornai csata
Bősárkány, Művelődési Központ
Rendhagyó énekórák a Garabonciás és emlékei
Együttessel
Márc. 24. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Márc. 7. szerda 15:00 óra
Színház: A makrancos hölgy
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A színpad
Márc. 24. szombat 21:00 óra
három nagyasszonya: Széppataki
Kapuvár, Shop-Stop - AB/CD koncert
Róza, Laborfalvi Róza, Jászai Mari
Márc. 9. péntek 13:00 és 15:00
Csorna, Művelődési Központ
Rendhagyó énekórák a Garabonciás
Együttessel
Márc. 9. péntek 18:00 óra
Fertőendréd, Tercia Étterem
Táncos zenés nőnap
Márc. 9. péntek 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Szécsi Pál emlékkoncert Gergely
Róberttel
Márc. 10. szombat 11:30 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Gangster Challenge vol. 8.
Márc. 10. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Carbonfools lemezbemutató
Márc. 10. szombat 21:30
Csorna, Kemping partysátor
Emlékek Éjszakája

köNyVAjÁNló

Ápr. 11. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia Záró

További
inforábaköz.hu
oldalon
találhatók!

Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.
Tékozló Párizs - Városnapló öt tételben:
Sediánszky Nóra
Sediánszky Nóra Velence után most a francia
fővárost járja be a tőle megszokott személyességgel, hangulatokkal, ízekkel és fűszerekkel,
a Szajnától a Montparnasse-ig, Versailles-tól a
Cité-szigetig. Miközben öt színes, fordulatos nap
élményein és kalandjain keresztül átfogó, alapos képet kapunk a
városról, múltjáról és jelenéről, kultúrájáról és történelméről, a szerző
abban is segítségünkre lesz, hogy Párizs számtalan, a turista előtt
rejtve maradó szegletével ismerkedhessünk meg.

1945 - és más történetek: Szántó T. Gábor
Szántó T. Gábor kötetének címadó elbeszéléséből
Török Ferenc rendezett játékfilmet, mely a Berlini
Nemzetközi Filmfesztiválról és az amerikai Miamiból is közönségdíjjal tért haza.
Tudjuk, mi történt a II. világháború Európájában,
de tudjuk-e, mi történt közvetlenül utána a hazatérő zsidókkal, a kitelepített svábokkal, a
lakosságcsere áldozatául esett felvidéki magyarokkal? Mi történt
azokkal, akik saját kezükbe szerették volna venni az igazságszolgáltatást? A 20. század Közép-Európájának nagy társadalmi drámái éppúgy témái e felkavaró kötetnek, mint az egyéni sors: hogyan feszíti
szét a vágy a mindennapos normák és szokások kereteit...

Vigasztaló mesék - Stresszoldó mesék:
Mézes Judit
A gyermekek gyakran szorulnak vigaszra, ha
megbántják vagy kudarcok érik őket, ha csalódnak vagy a veszteség fájdalmát nem tudják feldolgozni. A frusztrációk feldolgozásában
segítséget jelentenek ezek a mesék, melyek lelki
támaszt és útmutatást adnak a tovább lépéshez és az egészséges
személyiséggé váláshoz.

Nőnapra
A nemzetközi nőnap az egyszerű, de mégis történelmet
alakító nők napja, a nők évszázados küzdelmére emlékeztet,
melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak és
vívunk a mai napig.
Az első március 8-ához kötődő esemény 1857-ben
volt, amikor emberibb munkafeltételeket, béregyenlőséget és a munkaidő csökkentését követelte 40.000
textiliparban dolgozó nő New York utcáin.
1866. szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé első kongresszusán
határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez a
határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni,
mely szerint a nők helye kizárólag otthon van.
Az 1889. július 14-én kezdődő II. Internacionálé alakuló közgyűlésén
Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és
gyerekek védelmét és a nők széles körű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben.
A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. augusztus 28. és szeptember
3. között határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközi nőnapot tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta,
de a nőnap pontos dátumáról nem született döntés.
1917. március 8-án (a Juliánus naptár szerint február 23-án)
Oroszországban nők tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később
I. Miklós cár lemondott - nem kizárólag e tüntetés miatt- s polgári kormány
alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a
nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a.
A New York-i textilmunkások tüntetése óta 161 év telt el. Mi változott ennyi idő alatt?
Minden és semmi. Béregyenlőségről a mai napig nem beszélhetünk. A tavalyi év a nők
elleni erőszaktól volt hangos. A gazdasági és politikai vezetők többsége ma is férfi. Ha
egy nő meghatározó pozícióba kerül, akkor 3-szor annyit kell teljesítenie, hogy elismerjék, ráadásul különféle címkéket aggatnak rá: törtető, karrierista, még gyereke sincs,
stb...
Mi itt Magyarországon például szavazhatunk, de az elmúlt években újra divatba jött a
“te csak szüljél kisanyám” stílus. De hát miért is panaszkodunk, mikor Indiában csoportosan erőszakolnak meg nőket? Mikor az a vezetőhír a sajtóban, hogy az arab nők is
vezethetnek már autót, sőt, sporteseményeket is látogathatnak? Na persze csak férfi
kísérővel. És mit szóljunk az észak-koreai szurkolócsapathoz, akik a téli olimpián
“szórakoztatták” a nagyérdeműt, nyilván teljesen szabad akaratukból?
Én ragaszkodom a nőnaphoz, a virághoz, a megemlékezéshez. Ragaszkodom ahhoz,
hogy mindenki tartsa tiszteletben a másik embert, akkor is, ha nő, akkor is, ha férfi,
mert nincs különbség köztünk: emberek vagyunk. Az év minden napján.
Tárkányi Mária
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eladó és kiadó ingatlanok

Kapuváron termálfürdő közelében
társasház építő vállalkozásnak 1090
nm-es telek, bontandó házzal eladó.
30% beépíthetőség. Ajánlatokat: 0630/605-0621
Beleden 80-as években épült,
részben alápincézett családi ház
eladó. 6,5 mFt Fodor Erika CsornaIngatlan +36-20/50-111-77
Szárföldön Erdélyi u. 5. szám alatt
telek eladó. 1540 nm víz, szennyvíz
a telken belül 06-30/618-0046
Csorna központjában 2005-ben épült
első emeleti, összkomfortos 32 m2es iroda eladó vagy kiadó. Fodor Erika
CsornaIngatlan +36-20/50-111-77

Kiadó
Csorna központjában 65 m2-es földszinti lakás garázzsal együtt eladó.
Szántóföldet bérelnék Csorna és
18,5 mFt Fodor Erika CsornaIngatlan
környékén. 06-30/487-1780
+36-20/50-111-77
Vitnyéden munkásoknak szálló kiadó
Csornán Vilmos parkban üzlethelyi20 fő körül, de bővíthető. 06ség eladó. 06-20/213-8986
30/9550-740
Csornán csendes utcában 2018
Csornán a belvárosban frekventált
évvégi átadással családi ház eladó!
helyen igényesen kialakított két
CSOK igénybe vehető! Nettó
részre osztott 40 nm-es üzlethelyiség
alapterület: 106,5 m2 Részletek:
kiadó március 5-től. 06-20/382www.ecomfort.hu
Érdeklődni:
1006, 06-20/565-2717
info@ecomfort.hu
+36-20/932Csornán 2 szobás összkomfortos
9022
lakás hosszú távra kiadó 06-20/374Csornán a belvároshoz közel 400
7941
m2-es telek eladó. Érd.: 06-30/4827806

JÁRm ű

Malacok eladók Rábatamásiban. 0630/551-0956

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

140-150 kg-os hízók eladók Babóton. 06-30/440-2835

VW Passat kombi 1.9 PD TDI 2002es megkímélt állapotban eladó.
1.3M Ft. 06-20/669-5128
1500-as Lada motorhibával eladó.
Iá: 100.000 Ft műszaki: 2019.04.16.
06-20/4500-661
Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816
Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért
megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell házhoz megyek. 06-20/9109361, 20/280-9747
Mercedes A TDI 1,7 2003-as 6
hónap osztrák műszakival, osztrák
papírokkal, 5 személyes gyári állapotban, kevés km-rel eladó. Iá:
650.000 Ft 06-20/244-0317
VW Sharan 1,9 családi kocsi 7
személyes, gyári állapotban,
vonóhoroggal eladó. Iá: 650.000 Ft
06-20/244-0317
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
2003-as évjáratú 1,5 DCI Renault
Clio eladó. 06-30/7423-408

Áll aT
8 hetes jércék kaphatók, előnevelt
vörös kendermagos fehér húscsibe
előjegyezhető. Babót 96/251-137,
06-70/3373-514
5 db leválasztott malac és 120 kgos hízódisznók eladók. 06-30/3409071

10 db juh hízóra cserélhető. 0620/518-0940
Választási üszőborjú eladó. Ár:
60.000 Ft 06-70/3000-936

TÁRSKER ESŐ
49 éves szőkésbarna hajú független
férfi hosszú távra őszinte, megbízható hölgyet keres 45 éves korig.
06-20/272-5376

SzolgÁlTaTÁS
Dugulás elhárítás bontás nélkül
minőségi munka garanciával. 0620/426-0222 Hétvégén is.
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők,
szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. kedvezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák:
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898
Szőnyegtisztítás garanciával, ipari
vegytisztítás teljes portalanítás,
atkátlanítás ingyenes szállítás 0620/447-2726
Kádfelújítás beépített állapotban,
garanciával. 06-70/389-6277
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel. Március 15-ig tavalyi árakon: 96/245064
Kések, ollók, húsdaráló kések,
tárcsák élezése. 06-20/9380-291
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Lakásfelújítás kedvező áron. Belső
vE gyE S
átalakítás,
festés, burkolás, gipszAWI hegesztés Kapuváron szénacél
Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
alumínium, kor és saválló anyagok kartonozás. Gyors, precíz munka.
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
Hívjon
bizalommal.
06-20/912-6098
hegesztését vállalom. 06-70/250kárpitos szék 50.000 Ft szín2338
választékkal, raktárkészletről elvihető.
06-30/639-1574
www.szaszabutor.com

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
: 57.900 Ft/db. Munkaidőben 0630/610-3850 Bősárkány, Ady E. u.
13, www.rbfnyilaszarokft.hu

www.hasznaltablak.hu Új építkezésből megmaradt és bontott
nyílászárók nagy választékban Raktárkészletről azonnal vihetők!

Akciós -garázskapu, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben,
vadonatújan 1 év garanciával
240*200-as, 240*210-es és
250*200-as méretben 79.900 Ft/dbtól. Munkaidőben 06-30/610-3850,
Bősárkány, Ady E. u. 13.
www.rbfnyilaszarokft.hu

Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

Új fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt
üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulccsal 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 57.900 Ft/ db,
valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 89.900 Ft/db Bősárkány, Ady
u. 13. munkaidőben 06-30/6103850 www.rbfnyilaszarokft.hu

Kazánokhoz áramkimaradás esetére
szünetmentesítő készülék gyári új
teljes szinuszos 180 W-s kapható
36.000 Ft + akku. Horváth Mátyás
Slavia 631-es és 634-es légpuska 06-30/6370-630
kitűnő állapotban eladó. 06-30/396- Dunnákat, párnákat vásárolok,
7439
hangszereket, porcelánokat, faliórát,

Akciós almavásár fél áron Mihályiban
Kisfaludi u. 66. 96/253-379, 0620/465-0935
Elegant 3 típusú vízteres kandalló
eladó. 10 KW teljesítményű, központi
fűtéshez csatlakoztatható. 0620/772-3306
Eladó: Bioquant lézeres keringésjavító, vér és értisztító készülék negyed áron, pulzáló mágneses matrac
vezérlővel, könyvvel. 96/241-706
Füstölt hús kapható Beleden (sonka
1800, kolbász 1500, császár 1800)
kéthetenként friss sertéshús is. 0620/9523-439
Kecskesajt kistermelőtől kapható
natúr és ízesített változatban. Kecsketej folyamatosan kapható Rábapordányban. 06-30/773-6802
Műanyag sertés önetetők és 1 m-es
betonvályúk eladó. 06-20/910-2825

Hagyatékból olcsón eladók: bútorok,
festményeket,
szarvasagancsot fotelok, asztalok, heverők, konyhagyatékból, mindenféle öreg hagya- haszekrény és egyéb apróságok. 0620/206-7911
tékot 06-70/3922-725
Takarmányborsó zöld színű eladó. Minőségi osztrák bolhapiac március
4-én 13-15 óráig. Szil, Béke u. 21.
Kapuvár 06-20/9227-224
megújult árukészlettel, meglévő
kiárusításával várjuk kedves régi és
új vásárlóinkat. 06-20/486-2389
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Útépítésben (aszfaltozás, szegélyezés, térkövezés) jártas munkatársat keresünk Csorna környékéről.
Szakképesítés nem szükséges. 0630/2379-845

Biztonsági őrt keresünk, kamerarendszeres tapasztalatokkal, hosszú távú
munkalehetőséggel. Érdeklődni: 0630/351-45-30 vagy 06-30/378-5541

Veszkény és környékéről sofőrt keresek nyerges-billencs szerelvényre.
06-20/367-3537

Csöngei munkára keresünk vasszerkezet gyártásban jártas összeálKapuváron asztalos műhelybe Kapuváron borozóba pultost és heti 3 lító lakatost és min. CO hegesztőket.
keresünk bútoralkatrészek festésére alkalomra
délelőtti
kisegítőt Tel:20/440-8355
munkatársat. Érd.: 06-70/310-2462 felveszek. 06-30/550-7502

oKTaTÁS
Önállóan dolgozni tudó, jogosítván- Csornai munkahelyre építőipari cég
nyal rendelkező festő alkalmazottat azonnali kezdéssel munkaerőt keres.
Gazdatanfolyam
keresek. 06-20/4500-229
Villanyszerelő és/vagy gépész Aranykalászos
Fémipari munkára munkavállalót végzettségűek előnyben. Jelentkezni: Csornán Érd: 06-30/310-8934
(E: 00846/2014/A016)
felveszünk, betanítás is lehetséges „Állás” 9301 Csorna pf. 13.
06-20/590-9764
Hanságligeti faüzembe asztalosokat
és szakmunkásokat keresünk magas
bérezéssel. Érd: 0620/245-6334.
Palett-ex Kft.
Családi gazdaságunk magyarkeresztúri telephelyre traktorost, gépszerelőt, mezőgazdasági dolgozót
felvesz 06-30/377-5238

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Otthonról végezhető bedolgozói var- Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637www.minervakft.hu
rónői állást ajánlok. 06-20/9168-465 4750.
(E-000909/2014/A001-A011)
Kapuvári JAM étterem 1 fő felszolgálót állandó munkára és 1 fő felszol- Dajka tanfolyam indul Csornán részgálót hétvégi munkára keres. Érd.: letfizetéssel. Tel.: 30/6374083,
46/321-694 Eng.sz.: E-000452/2014
06-30/215-8577
Csornai munkahelyre jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keresünk,
akár fiatalos nyugdíjast is 19.30-tól 6
órás állásba. Érd: 06-20/982-2228

Nyárligeti valutaváltó irodába gyakorlattal rendelkező valutapénztárost Avocado
kávézó
(Tőzeggyár)
keresünk.
Jelentkezéseket: munkatársat keres! Egy fő pultos telr.cambio@indamail.hu címre várjuk jes munkaidőben, ill. egy fő 4 órás
Forgácsoló végzettségű CNC gép- kora reggeli munkavégzéssel. 06kezelőket, esztergályosokat és be- 70/5211-667
tanított munkásokat keresünk a
csornai Németh Kft-be. Gépészeti
szakközépiskolai végzettség a
felvételnél
előnyt
jelent.
Pályakezdőkre is számítunk. Jelentkezésüket a 06 30/ 237-3289 telefonon várjuk
CNC gépkezelőket, géplakatos karbantartót keresünk sárvári munkahelyre. Hosszú távú munkalehetőség,
kiemelten magas bérezéssel. Utazási
költségtérítés vagy igényes, díjmentes
szállás
biztosított.
0 6 - 7 0 / 5 2 7 - 2 5 5 4 ,
femmunka.eu@gmail.com
Sertésgondozót felveszünk szilsárkányi telephelyre. 06-20/2891285

Állásbörze rovatunk már az
inforábaköz.hu portálon
is megjelenik!
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Még majdnem egy hónapig
kérhető a postázás
Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja és tavaly egyéni vállalkozó sem volt,
idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az szja-bevallási tervezetének
postázását. Ehhez nem kell mást tenni, mint adóazonosító jelet és a születési dátumot tartalmazó kérelmet eljuttatni a NAV-hoz március 19-éig.
A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti az szja-bevallás tervezetét
azoknak, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Az adóbevallási tervezet
postázása 2018. március 19-én éjfélig kérhető. Az elkészült tervezeteket a NAV
tértivevényesen 2018. április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.
A kérelmet benyújtani az alábbiak szerint lehetséges:
• SMS-ben a 06 (30) 344-43-04-es telefonszámra,
• a NAV honlapján elérhető webűrlap (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)
kitöltésével,
• telefonon a 1819-es Infóvonalon,
• a NAV előzetes regisztrációt és azonosítást igénylő Ügyfél-tájékoztató és
Ügyintéző Rendszerén keresztül, az ingyenesen hívható 06 (80) 20-21-22-es
telefonszámon,
• postai úton kötetlen levél formájában,
• a NAV honlapjáról letölthető BEVTERVK-nyomtatványon,
• személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell
elküldeni ebben a formában: SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn. Egy telefonszámról bármennyi adóazonosító jelre igényelhető a tervezet postázása.
Annak sem kell aggódnia, aki esetleg lecsúszik a 2018. március 19-ei határidőről, ugyanis
2018. május 22-ig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási tervezetének kinyomtatását. Emellett az adózó bármikor nyithat ügyfélkaput, mellyel
adóbevallási tervezetét a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető
„eSZJA Portálon” azonnal megtekintheti.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet
elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 22-ig.
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága

2018. március 2.

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.
• 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.
• KOKAS gépi földmunka
• Kő és Homok Kavicsfeldolgozó Kft.
• MET-NA Vasipari Gyártó és Forgalmazó Kft.
• Németh Lambéria
• Szobafestés-mázolás-tapétázás
Jármű
• Csafi Gumiszerviz
• Gulyás Autómentés és Szerviz
• Hoﬀer Olaj
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• Kristóf Autóház Kft.
• Roller Gumiszerviz, Csorna
• Tímár Autóüvegezés, Karosszéria
Kultúra, oktatás
• Diamant-Genius Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
• Hanság Big Band
• Hatos és Társa Nyelviskola Kft.
• Horváth Tanoda Kft.
• Rábaközi Művelődési Központ és Könyvtár
Lakossági szolgáltatások
• BV Fürdőszoba Szerelvény
• Kalba-Fess Kft.
• Kutyaiskola Acsalagon
• M Fotó Stúdió
• Pingitzer Cipő és Kulcs Szerviz
• Rézmán János – hegesztés, élezés
• Szalai Villanyszerelés
• Vakkantó Állati Szaküzlet
• Vas-Edény Bolt, Beled
• Vitalquelle ásványvizek, ballonos vizek,
vízadagolók
Mezőgazdaság, dísznövény
• Agro Profi Mezőgazdasági Szaktanácsadó
és Könyvelőiroda
• Horváth Faiskola
• Ulmus Díszfaiskola Kft., 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, Pápa
• Flóra Termál Kft.
• Szépítő Füvek BIO kozmetika
– Élő Tamásné Ági
• Viktória Szépségszalon
Szórakozás
• Diamant-Genius Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
• 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
• Juro Computer
• MedFour Kompresszortechnika
• Rábaköz Kontroll Kft.
• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Vásárlás, kereskedelem
• Andóra Ajándéküzlet, Szany
• Computertéka
• Fagyöngy-Ker
• Gazda-Kertészeti-Műszaki Bolt
• Hanság Zsuzsi Kft.
• Kaputrade Kft.
Juro Computer•
• Kevill Műszaki Bolt
• MedFour Kompresszortechnika
• Munkaruházati bolt
• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Scala GM – Diego
• Vas-Edény Bolt, Beled
• Vitalquelle ásványvizek, ballonos vizek,
vízadagolók
• Zita Textil
Vendéglátás
• A Grill, Szil
• Árkád Coﬀee Bar
• Barna Papa Kávézója és pékáru boltja
• Éva Konyhája
• Fürdő Vendéglő
• Garta 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
• Zöldfa Vendéglő

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