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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap
Kiadó:
INFÓREKLÁM 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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Mit? Hol? Mikor?
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programok a környéken
Márc. 9. péntek 18:00 óra
Fertőendréd, Tercia Étterem
Táncos zenés nőnap

Márc. 21. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A csornai csata
és emlékei

Márc. 9. péntek 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Szécsi Pál emlékkoncert Gergely
Róberttel

Márc. 24. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: A makrancos hölgy

Márc. 9. péntek 20:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Nőnapi bál

Márc. 24. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
AB/CD koncert

Márc. 10. szombat 11:30 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Gangster Challenge vol. 8.

Márc. 24. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Acustic 69

Márc. 10. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Carbonfools lemezbemutató

Márc. 25. vasárnap 16:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Mazsola és Tádé bábszínház

Márc. 10. szombat 21:30 óra
Csorna, Kemping partysátor
Emlékek Éjszakája

Márc. 25. vasárnap 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély, Marionettszínház
Tavaszi Fesztivál Barokk-kérdés koncert

Márc. 12. hétfő 14:00 óra
Szil, Ált. Isk. - Rendhagyó énekórák a
Márc. 26. hétfő 19:00 óra
Garabonciás Együttessel
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Édes bosszú vígjáték
Márc. 13. kedd 17:30 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Márc. 28. szerda 16:00 óra
Olvassunk együtt - felolvasóest
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Senior
Márc. 14. szerda 16:00 óra
örömtánc – avagy tánccal az
Csorna, Művelődési Központ
Alzheimer-kór ellen
Nyugdíjas Akadémia: A nők
felemelkedése a középkortól
Márc. 17. szombat 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Dumaszínház: Mogács
Dániel önálló estje
Márc. 17. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Aranyosi Péter önálló
estje
Márc. 17. szombat 22:00 óra
Csorna, Termál parkoló
Acustic 69 – Szingli party
Márc. 17. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Gramy buli
Márc. 19. hétfő 14:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Szép Palkó táncelőadás élő zenével
Márc. 20. kedd 14:30 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház gyermekeknek: Húsvéti
készülődés a százholdas pagonyban

OLVASNIVALÓ
Ápr. 11. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia Záró
Ápr. 18. szerda 17:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Kapuvári Katedra: Ami a
történelemórákról kimaradt

További
programok
infoRábaköz.hu
oldalon
találhatók!

a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával
Kazuo Ishiguro: Ne engedj el...
Irodalmi Nobel-díj 2017
Különös körülmények között nevelkednek a
világtól elzárt magániskola, Hailsham növendékei. Noha minden szempontból kitűnő
nevelést kapnak, tanáraik mintha egyszerre tartanának tőlük és szánnák őket. A diákok megtanulják, hogy különlegesnek számítanak, és
hogy kiváló egészségük megőrzése nem csupán
önmaguk érdeke, hanem a társadalomé is. Ám
furcsa módon a külvilágról, melyet majdan szolgálniuk kell, szinte
semmit nem tudnak. Az idillinek tetsző elszigeteltségben lassan
ráébrednek, hogy a hátterében sötét titok bújik meg.

Jane Fallon: Szabadulj meg a pasitól!
A harmincas éveiben járó Helen extra cikis
helyzetbe kerül: Matthew, aki négy éve a titkos
szeretője, váratlanul kiteríti otthon a lapokat,
és Helenhez költözik. Éppen akkor, amikor a
lány elhatározza, hogy szakít vele.
Mit tehet Helen? Jane Fallon angol szerzőnő
regényei eddig 12 országban lettek bestsellerek. Egyszerre fergeteges humorú és
kínosan őszinte könyvek a női élet azon buktatóiról, amelyről nem
szokás beszélni.
Allison Havey, Deana Puccio: Szex és lájk és
közösségi média - Hogyan értsünk szót a
gyerekünkkel a digitális világban?
Üdvözöljük a digitális bennszülöttek világában,
ahol az önbecsülés a kapott lájkok számától függ,
ahol „ártatlan” csemetéink szexfotókat és videókat küldözgetnek egymásnak, és ahol a
házibulikon nem csak a piába kóstolnak bele. A mai tizenévesek az
első olyan generáció, amelyik online küzdi végig a különben sem
problémamentes kamaszkort. Az internet, a közösségi média és az
ingyenes pornó drámai változásokat okozott a fiatalok kommunikációjában és a szexualitásról való gondolkodásukban. Mi, szülők
pedig többnyire csak kapkodjuk a fejünket...
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eladó és kiadó ingatlanok

Kapuváron 4. emeleti 67 nm-es 2 +
Szárföldön Erdélyi u. 5. szám alatt Családi ház Kapuváron a Szent I
félszobás lakás eladó. 96/240-225,
telek eladó. 1540 nm víz, szennyvíz utcában eladó. 96/778-376
06-30/913-8125
a telken belül 06-30/618-0046
Eladó a Nyugat-Balatoni régió jelenCsornán Vilmos parkban üzlethelyi- leg is üzemelő, legismertebb étterme
Kiadó
központi fekvéssel, teljes felszeség eladó. 06-20/213-8986
Csornán csendes utcában 2018 reléssel a működtető céggel. Tel.: Szántóföldet bérelnék Csorna és
évvégi átadással családi ház eladó! +36-30/9571-806
környékén. 06-30/487-1780
CSOK igénybe vehető! Nettó Bősárkány csendes utcájában
Vitnyéden munkásoknak szálló kiadó
alapterület: 106,5 m2 Részletek: téglaépítésű, felújítandó családi ház
20 fő körül, de bővíthető. 06www.ecomfort.hu
Érdeklődni: eladó. 5.900.000,-Ft CsornaIngatlan
30/9550-740
info@ecomfort.hu +36-20/932- Fodor Erika +36-20/50-111-77
Kapuváron
közös
udvarban,
9022
Rábapordányban 1992-ben épült
összkomfortos ház (2 szoba, konyha,
Farádon építési telkek eladók. 06- tetőteres családi ház eladó.
folyosó, fürdő, WC , vegyes tüzelésű
16.500.000,-Ft
CsornaIngatlan
20/374-2549
kazán) hosszú távra kiadó Havi
Építési telek Farádon eladó. 2,7 m Ft. Fodor Erika +36-20/50-111-77
55.000 Ft + rezsi 06-70/520-9871
Csornán központhoz közel 65 m2-es,
0670-2809975.
Kapuváron egy szobás bútorozott
földszinti
lakás
garázzsal
lakás kiadó az első emeleten. 06eladó. 18.500.000,-Ft CsornaIngat30/401-9320
lan Fodor Erika +36-20/50-111-77
800 nm-es építési telek eladó Szárföldön. 06-30/480-8012

Járm ű
Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 0630/602-8858
VW Passat kombi 1.9 PD TDI 2002es megkímélt állapotban eladó.
1.3M Ft. 06-20/669-5128
Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
2000-es évjáratú SDI VW Polo, 3
ajtós, teljesen gyári állapotban,
110.000 km-rel, rozsdamentesen,
vonóhoroggal, osztrák papírokkal
350.000 Ft-ért eladó. 06-20/2440317
Roncsautó átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás
megoldható. 99/532-038
Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért
megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell házhoz megyek. 06-20/9109361, 20/280-9747
Skoda Felícia 1.9 D fehér, megkímélt
állapotban CD- rádióval, alufelnivel,
monroe futóművel, folyamatosan
szervizelve eladó. 270.000 Ft 0670/630-8245

áll at
9 hetes jércék kaphatók, előnevelt
vörös kendermagos fehér húscsibe
előjegyezhető. Babót 96/251-137,
06-70/3373-514
Malacok eladók. 06-30/551-0956
Libatojás folyamatosan kapható,
vagy feliratható 06-20/9537-328

3 db anyajuh bárányával eladó, vagy
elcserélhető hasznos dologra. 0620/518-0940
120-130 kg-os hízók eladók. 0630/340-9071
1 éves szép tollas tojótyúkok eladók
Fertőszentmiklóson. 99/380-447,
06-20/3236-235
Malacok és némakacsák eladók. Ár
megegyezés szerint. 06-20/2488110
Pulykák, gyöngyös, liba, nyulak,
itáliai tyúkok eladók. 06-30/2989894
Kisfaludon fajtatiszta magyar vizsla 8
hónapos kutya ingyen elvihető. 0630/252-2680

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
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Kádfelújítás beépített állapotban, Épületek Energetikai Tanúsítása
ve gye S
garanciával. 06-70/389-6277
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
Kések, ollók, húsdaráló kések, telepítése Tel.: 30/9564-771 Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
www.energiaexpert.hu
tárcsák élezése. 06-20/9380-291
kárpitos
szék 50.000 Ft színAblakszigetelés garanciával fa, Sofa,
Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291
választékkal,
raktárkészletről elviműanyag nyílászárókban. Díjmentes
AWI hegesztés Kapuváron szénacél
06-30/639-1574
felmérés környékbeli szakembertől. hető.
alumínium, kor és saválló anyagok
www.szaszabutor.com
06-30/279-0182
hegesztését vállalom. 06-70/250Mosó – mosogató- szárító gépek és www.hasznaltablak.hu Új építkezés2338
elektromos sütők javítása. Műanyag ből megmaradt és bontott
Lakásfelújítás kedvező áron. Belső
hegesztett üstös mosógépek csapá- nyílászárók nagy választékban Rakátalakítás, festés, burkolás, gipszgyozását is vállalom 6 hónap garan- tárkészletről azonnal vihetők!
kartonozás. Gyors, precíz munka.
ciával. Illyés Attila e.v. Kóny, Béke u. Új fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt
Hívjon bizalommal. 06-20/912-6098
üveggel, záró gumitömítéssel, ki4. 06-30/246-8034
Régi
síremlékek
felújítását,
linccsel, kulccsal 98x208-as méret
tisztítását, betűk újrafestését vál(egyszárnyas kivitel) 57.900 Ft/ db,
lalom. 0670/343-6345.
valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 89.900 Ft/db Bősárkány, Ady
Redőnyjárat indul a megye minden
u. 13. munkaidőben 06-30/610településére, ingyenes helyszíni ára3850 www.rbfnyilaszarokft.hu
jánlattal. Március 15-ig tavalyi
árakon rendelhet. Hérics: 06Akciós műanyag hőszigetelt bejárati
30/204-0-205,
06-96/242-655
ajtók, 98*208-as méret, felül üveg
www.hericsredony.hu
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
Akciós almavásár fél áron Mihályiban
Kisfaludi u. 66. 96/253-379, 0620/465-0935
Tavaszi árpa harmadfokú, búza,
árpa, kukorica eladó. 06-30/3524164

Figyelem! Vásárolok hagyatékot,
bontószéket, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, szarvasagancsot,
vadászhagyatékot, kis és nagy menAkciós -garázskapu, bukórendszerű, nyiségben vashulladékot, színesNOVUM márkájú, fehér színben, fémet. Érd:06/20/350-5765
vadonatújan 1 év garanciával Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
240*200-as, 240*210-es és szecskavágót, lovas eke, borona,
konyhakredencet,
250*200-as méretben 79.900 Ft/db- stokedlit,
tól. Munkaidőben 06-30/610-3850, szeneskályhát valamint hagyatékot
tájházi
dolgokat
Bősárkány, Ady E. u. 13. mindenféle
vásárolok saját részre. Hívjon bizawww.rbfnyilaszarokft.hu
Kazánokhoz áramkimaradás esetére lommal, házhoz megyek. 06-20/977szünetmentesítő készülék gyári új 9690, 96/244-930

Elegant 3 típusú vízteres kandalló
eladó. 10 KW teljesítményű, központi
fűtéshez csatlakoztatható. 0620/772-3306

teljes szinuszos 180 W-s kapható Farádi Takarmánybolt tavaszi aján36.000 Ft + akku. Horváth Mátyás lata: baromfitápok kedvező áron,
06-30/6370-630
kutya-macska eledelek széles
Füstölt hús kapható Beleden (sonka választékban, tavaszi konyhakerti
1800, kolbász 1500, császár 1800) vetőmagok, PB gázcsere 4.250 Ft/db
kéthetenként friss sertéshús is. 06- Farád, Győri u. 58. (85-ös főút mellett) 06-70/387-1329
20/9523-439
Kecskesajt kistermelőtől kapható
natúr és ízesített változatban. Kecsketej folyamatosan kapható Rábapordányban. 06-30/773-6802
Bontott kis és nagyméretű tégla
olcsón eladó. Érd: 0670/416-4510.
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Útépítésben (aszfaltozás, szegélyezés,
térkövezés) jártas munkatársat
keresünk Csorna környékéről. Szakképesítés nem szükséges. 0630/2379-845
Önállóan dolgozni tudó, jogosítvánnyal
rendelkező festő alkalmazottat keresek.
06-20/4500-229
Hanságligeti faüzembe asztalosokat és
szakmunkásokat keresünk magas
bérezéssel. Érd: 0620/245-6334.
Palett-ex Kft.
Forgácsoló végzettségű CNC gépkezelőket, esztergályosokat és betanított munkásokat keresünk a csornai
Németh Kft-be. Gépészeti szakközépiskolai végzettség a felvételnél
előnyt jelent. Pályakezdőkre is számítunk. Jelentkezésüket a 06 30/ 2373289 telefonon várjuk
Sertésgondozót felveszünk szilsárkányi
telephelyre. 06-20/289-1285
Csornai munkahelyre építőipari cég
azonnali kezdéssel munkaerőt keres.
Villanyszerelő
és/vagy
gépész
végzettségűek előnyben. Jelentkezni:
„Állás” 9301 Csorna pf. 13.
Csornai munkahelyre jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keresünk, akár
fiatalos nyugdíjast is 19.30-tól 6 órás
állásba. Érd: 06-20/982-2228
Kapuvári JAM étterem 1 fő felszolgálót
állandó munkára és 1 fő felszolgálót
hétvégi munkára keres. Érd.: 0630/215-8577
Avocado kávézó (Tőzeggyár) munkatársat keres! Egy fő pultos teljes
munkaidőben, ill. egy fő 4 órás kora
reggeli munkavégzéssel. 06-70/5211667
Csöngei munkára keresünk vasszerkezet gyártásban jártas összeállító
lakatost és min. CO hegesztőket.
Tel:20/440-8355
CNC gépkezelőket, géplakatos karbantartót keresünk sárvári munkahelyre.
Hosszú
távú
munkalehetőség,
kiemelten magas bérezéssel. Utazási
költségtérítés vagy igényes, díjmentes
szállás biztosított. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com
Ausztriába, Illmitzbe(Pusztascheune),
fizető pincért keresünk, március
végétől november közepéig. Nagyon jó
német nyelvtudással. Tel:0043 664
1351876
Ingatlaniroda alkalmazottat keres fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).06306506088.
Húsbolt - Farád megbízható, önálló
munkavégzésre alkalmas, nem dohányzó
munkatársat
keres,
versenyképes fizetéssel, juttatásokkal.
Érd: 06-70/453-5074
Baromfigondozó munkatársat keres a
Gallus Kft. Farádi baromfitelepére azonnali belépéssel, határozatlan munkaszerződéssel hosszú távra. A munkakör
szakképzettséget nem igényel. Jelentkezni személyesen a telepen vagy az
alábbi telefonszámon lehet: 06/70/3787418

Kapuváron borozóba pultost és heti 3
alkalomra délelőtti kisegítőt felveszek.
06-30/550-7502
Kapuváron az OMV töltőállomásra
keresünk shop eladó és töltőállomás
kezelő kollégákat. Fényképes önéletrajzot az alábbi e-mail címre vagy az állomásra személyesen leadva várjuk.
laszlopreiczer@gmail.com
Kertészetbe keresünk dolgozni akaró,
kizárólag nyugdíjas vagy megváltozott
munkaképességű jelentkezőt. Érd.: 0630/351-45-30, 06-30/378-55-41
Kamerarendszer kezelőt keresünk 8
órás nappali munkára, kereskedelmi
üzletbe! Kizárólag hivatalos igazolással
megváltozott-csökkent
munkaképességű
jelentkezőket
várunk! Érd.: 30/351-45-30 és a
30/378-55-41
Gyakorlattal rendelkező takarítónőt
felveszünk Jánossomorjára, 2 műszakba, nettó 130.000 Ft bérrel. +3670/375-7870
Beugrós gépkocsivezetői állást keresek
bel és külföldi útra, sok szabadidővel.
C, E kategória + GKI kártya. Belföldi és
nemzetközi tapasztalat. 06-20/4447228
15 éve működő Építőipari vállalkozás
jogosítvánnyal rendelkező kőművest és
segédmunkást felvesz. Egész éves
állás, megbízható munkaadó! Érd:
06306502895
Kapuvár és környékéről C vagy C+E jogosítvánnyal rendelkező sofőrt
keresünk, nyugdíjast is, állandó vagy
alkalmi munka is szóba jöhet. Érd.: 0670/381-7736
Faház bontására (40 nm) és későbbi
összeállítására hozzáértő szakembert
keresek. 06-70/628-1034

C + E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőt keresünk
nyerges szerelvényre nemzetközi és
belföldi munkára. Minden hétvége
otthon. 06-30/227-4616
Bútorszállításhoz rakodót keresek. 0620/374-2549
Éttermünk családias környezetébe
csapatunk bővítéséhez szakképzett,
önállóan dolgozni tudó szakácsot ill.
konyhai kisegítőt keresünk. 0670/363-7963, vagy személyesen a
Kantár Fogadóban.
Bősárkányi
lakatos
műhelybe
munkatársat keresünk műszaki rajzoló,
műszaki előkészítő (építész-gépész
mérnők munkakörbe. Magas fizetési
lehetőséggel. Amit kínálunk:-céges
autó, céges telefon, bejelentett
munkaviszony, kiszámítható munkaidő.
+36-70/372-83-85

oKtatáS
Aranykalászos
Gazdatanfolyam
Csornán Érd: 06-30/310-8934
(E: 00846/2014/A016)
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász,
Pincér,
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750.
www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Dajka tanfolyam indul Csornán részletfizetéssel. Tel.: 30/6374083, 46/321694 Eng.sz.: E-000452/2014

A Soproni SZC Fáy Szakgimnáziumában 2018. szeptembertől érettségizetteknek ingyenes nappali és
felnőtt szakképzést indítunk.
99/510-092, fay@sopron.hu
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Va r r ó g é p j aV 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
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