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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 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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2019. február 22.4 Hírek, információk
a térségből és a világból

szigorúbban védik a tőzikés erdőt Csáfordjánosfán
Aki letér a kijelölt útvonalról, azt pénzbírsággal büntetik.

Február második felétől, a tavasz közeledtével egyre több érdeklődő
keresi fel a csáfordi tőzikés erdőt, ami ilyenkor csodálatos látványt
nyújt. A védett terület látogatása nagy körületkintést igényel, erre hívja
fel a kiránduló figyelmét a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága.

“Az elmúlt években folyamatosan növekvő látogatói létszám miatt egyre
nagyobb gondot okoz a csáfordjánosfai tőzikés erdő természeti
értékeinek védelme.
A látogatók között sajnos mindig vannak olyanok, akik egyrészt nem
megfelelő öltözetben (lábbeliben) érkeznek a helyszínre, másrészt a
saját élményszerzésük fontosabb, mint a természeti értékek megóvása.
A kijelölt útról letérő látogatók meggondolatlan cselekedetükkel olyan
kárt okoznak, amelynek során a nemzeti park legszerényebb becslései
szerint is több tízezer tő virág pusztul el – több millió forint értékben.
Az eszmei kár pedig felbecsülhetetlen.

Elkeserítő tapasztalataik miatt ezen a tavaszon a nemzeti park szi-
gorítja a tőzikés védelmét.
Egyrészt arra kérnek mindenkit, hogy kerüljék a szervezett, nagycso-
portos látogatást, illetve időjárástól függetlenül a tanösvény teljes sza-
kaszán ezentúl csak gyalogosan és kizárólag magas szárú
gumicsizmában közlekedjenek. Vagyis kötelezően a kijelölt úton kell
haladni, még ha sáros, vagy vizes is, erre kell a vízálló lábbeli!

Ellenkező esetben a természetvédelmi őrök a terület elhagyására kérik
meg a látogatót. A tanösvény nyomvonaláról letérni szigorúan tilos, –
a kijelölt útvonal jól látható -  aki mégis letér, azt a vonatkozó jogszabá-
lyok alapján szigorúan büntetni fogják. A bírság elérheti az 50 000 Ft-
ot is!

A nemzeti park a „tőzikés” jövőjének biztosítása érdekében a tanösvény
nyomvonalát módosítani fogja, erre várhatóan a jövő évben kerül sor.
Addig is a természetvédelmi őrszolgálat munkatársai mellett a
tanösvény táblák segítik a terület bemutatását, illetve a természetjárás
szabályait ismertető jelzések (piktogramok) „erősítik” a felelős ter-

mészetjárást.
Azok a látogatók, akik a terület értékeit inkább szakavatott vezető segít-
ségével szeretnék megismerni, a nemzeti parknál tudnak bejelentkezni.

Megértésüket, együttműködésüket köszöni a Fertő-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság.

forrás: inforabakoz.hu



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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2019. február 22.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Márc. 19. kedd 14:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Play – A dunaújvárosi Bartók Tánc-
színház vendégjátéka

Márc. 20. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A revízió
bűvöletében

További  
programok

inforábaköz.hu
oldalon 

találhatók!

Márc. 10. vasárnap 17:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Nőnapi operett gála

Márc. 13. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Az életet adó
víz

Márc. 14. csütörtök 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Truesounds Music Showcase

Márc. 16. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Supernem 17

Márc. 9. szombat 10:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Gyerek festés: A kis herceg világító
festékkel

Márc. 9. szombat 14:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Felnőtt festés: Csillogó vitorlák

Márc. 9. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Biebers koncert

Márc. 9. szombat 22:00 óra
Csorna, Kemping
2 éves az Emlékek Éjszakája festi-
val edition 

Febr. 23. szombat 15:00 óra
Beled, Művelődési Központ
Ki süti Beled legjobb fánkját?

Febr. 23. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Dope Calypso 

Febr. 25. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Ártatlan vagyok!

Febr. 27. szerda 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Isten, áldd
meg a magyart! 

Febr. 28. csütörtök 17:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Motorral Győrújbaráttól
Mongóliáig

Márc. 1. péntek 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Margaret Island koncert

Márc. 2. szombat 18:00 óra
Kapuvár, KRESZ park
3+2 együttes koncert

Márc. 2. szombat 20:30 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Szombat esti CsendesÜlős

Márc. 3. vasárnap 13:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Gangster Challenge vol. 9. tánc-
verseny

Márc. 4. hétfő 10:30 és 14:00
óra
Csorna, Művelődési Központ
Mátyás madara c. vidám zenés
mese

Márc. 5. kedd 8:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
A Garabonciás Együttes rendhagyó
énekórái

Márc. 6. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: 
Az ember társas lény

Márc. 9. szombat 9:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
69. Szimultán Kupa rapid
sakkverseny

E-on műszaki hiba 
bejelentés  0-24 óráig

tel.: 06-80-533-533 

nkM Észak-Dél
Földgázhálózati Zrt.
A gázszivárgást vegye
komolyan! Ha gázszagot
érez, haladéktalanul
hívja a területileg illeté-
kes földgázelosztóját.

Éjjel-nappal díjmentesen
hívható telefonszám:

tel.: 06-80-440-141.

Pannon-Víz Zrt.
A gyors beavatkozást
igénylő hibákról 
(pld. víz-csőtörés, csator-
nadugulás) értesítsék 
diszpécserszolgálatunkat: 

tel.: 96/311-753

Közterületi hibabejelen-
tések a 

06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon.

kÖZÉrDEkŰ
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2019. február 22.8

Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816

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

Chevrolet kalos 2007-es évjáratú,
kevés kilométerrel, megkímélt ál-
lapotban, jó gumikkal eladó! Érd.:
06-30/227-1341

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

Németjuhász munkavonalú 8 hetes
kölykök oltva féregtelenítve eladók.
06-30/5100-613

Egy éves bárány félidős vemhes
helyhiány miatt eladó. Ui. sza-
lagfűrész forrasztókészlet eladó. 06-
70/566-9346

Egy éves tojótyúkok eladók Kapu-
váron 06-70/566-5931, 06-70/
566-5937

Németjuhász kiskutyák külföldi
pároztatású szukától és kiváló vér-
vonalú apától eladók. 06-70/385-
6023

130 és 160 kg-s hízók eladók Kapu-
váron. 06-30/355-7872

28 hetes tojójércék eladók 06-
20/800-9356

35 éves káros szenvedélyektől
mentes fiatalember keres gyermek-
telen, megbízható barátnőt komoly
kapcsolatra Kapuvár-Csorna
környékéről 06-30/524-3656

Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222

Dekorációs falfestések, egyedi fali-
órák, pirográf névtáblák készítését
v á l l a l o m . R e f e r e n c i á k : 
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898

Kárpittisztítás! Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 06-
30/9869-672

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. ked-
vezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes ára-
jánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila

Szőnyegtisztítás: garanciával, ipari
vegytisztítás teljes portalanítás,
atkátlanítás,. Ruhatisztítás: vegyileg
minden típusú ruha, (ágyhuzat, bőr,
gyapjú toll stb.) Háztól-házig szállítás.
06-20/447-2726

állat

JáRműCsornán csendes utcában telek
eladó. Érd.: 06-30/482-7806 

Csornán eladó családi házat
keresünk. 06-30/929-8887 hétvégén

Csornán nyugodt, csendes, de
városközponti helyen építési „nyeles”
telek közművek nélkül eladó. 06-
20/7729-257

Tetőtér beépítéses családi ház
Csornán eladó. 06-30/916-1858

Csorna központjához közel eladó
sorház egyik 127 nm-es lakása 3
szoba, nappali, konyha, étkező,
fürdő, WC, garázs fedett kocsibeálló,
valamint 6 m x 20 m-es udvar. Ár: 23
M Ft 06-30/233-1248

Páliban 2 szoba nappalis részben
felújított kis ház eladó. 6.5 m Ft Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77 

Kapuváron a Győri úton 3. emeleti 57
nm-es lakás eladó. 06-20/479-8887

Csornán 4 szoba nappalis családi ház
külön bejáratos vállalkozásra alka-
lmas helyiséggel eladó. 29 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika  +36-
20/50-111-77 

Markotabödögén 144 m2-es,,
részben alápincézett családi ház
nagy körbekerített telekkel eladó. 7,5
m Ft   CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Szántóföld eladó Csornán és Bágyo-
gszováton 06-70/341-8745

Jobaházán 2,5 ha szántó eladó. 06-
20/255-8048

Építési telek 1250 nm + 500 nm
közműves, épülő autópálya mellett
Hövejen 06-30/851-6993

Kapuvár központjában lakás kiadó
06-20/851-9911

Szántóföldet bérelnék Bogyoszló 15
km-es körzetében. ÁR: minimum
2600 Ft/AK, vagy FIX hektáráron
megbeszélés szerint. Rugalmasak
vagyunk, hívjon bátran egyedi aján-
latért. +36 30 420 7677

Csornán városközpontban 120 nm-
es bármilyen tevékenység (akár 2
üzlet, iroda, szolgáltatás,
kereskedelem, vendéglátás, raktár
stb.) működtetésére alkalmas,
igényes üzlethelyiség kiadó. 06-
20/7729-257

Kiadó

IngAtlAnbÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS
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Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszál-
lítást vállalok. 06-30/939-1346

Favágást, döntést, darabolást, fel-
gallyazást vállal gyakorlattal ren-
delkező erdész Csorna- Pápa- Beled
környékén. 06-30/453-9124

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, mege-
gyezés szerint. 0670/265-7643.

Palatetők bontás nélküli átfedése,
cserepes lemezek, bádogos munkák,
stablon deszka lemezelése tetőfedés,
tetőjavítás lapostetők szigetelése
kúpcserepek kikenése tetőmosás
javítások vállalása. 06-20/293-1175

Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építői-
pari munkákat beázások megszün-
tetését vállaljuk 06-30/379-9913

Épületek belső-külső felújítása, kar-
bantartása, takarítása, kőműves
munkák tetőjavítás bádogos munka,
tetőtisztítás, javítások, beázások el-
hárítása 06-30/730-9587

Vállalunk szobafestést, mázolást,
tapétázást és homlokzatfestést.
Minőség, megbízhatóság, korrekt ár.
06-30/265-2478

Takarítás: házak, lakások, irodás,
egyéb épületek takarítása, fűnyírás,
zöld terület gondozás 06-70/434-
0125

Kádfelújítás beépített állapotban,
garanciával. 06-70/389-6277

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, mege-
gyezés szerint. 0670/675-0654.

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98x208-as méretűek, felül
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér
színben, jobbos és balos kivitelben
eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
Munkaidőben: 06/30/610-38-50
www.rbfnyilaszarokft.hu Bősárkány
Ady Endre u.13.

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulccsal,
98x208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 64.900 Ft/db, valamint 138x208-
as (kétszárnyas kivitel) 89.900 Ft/db.
Munkaidőben: 06/30/610-38-50
www.rbfnyilaszarokft.hu Bősárkány
Ady Endre u.13.

Tűzifa eladó Hövejen igény szerint.
(Cser, tölgy, kőris, fűz, nyár)  Érd:06-
30/655-60-85

Dunnákat, párnákat vásárolok,
hangszereket, porcelánokat, faliórát,
festményeket, szarvasagancsot
hagyatékból, mindenféle öreg hagya-
tékot 06-70/392-2725

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott nyílászárók nagy választékban
600 db-os raktárkészletről azonnal
vihetők! www.hasznaltablak.hu

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
1 év garanciával, 240x200-as,
240x210-es, és 250x200-as méret-
ben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
06/30/610-38-50, Bősárkány Ady
Endre u.13. www.rbfnyilaszarokft.hu

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft szín-
választékkal, raktárkészletről elvi-
hető. 06-30/639-1574
www.szaszabutor.com

Műtrágyaszóró és Pöttinger 185
kasza eladó 06-70/375-0512

Utb, universal román traktort vásárol-
nék hiányos állapotban is.
Tel:06305883687

MTZ 80-as, gruber, 3-as eke, né-
gylevelű fogas műtrágyaszóró felszá-
molás miatt eladó. 06-20/5090-296

Szőlőoltványok, csemegék és bor-
fajták megrendelhetők termelői áron.
Tel.: 06-30/273-2351

Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 W-
s eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth
Mátyás 06-30/637-0630

Figyelem!!Vásárolok hagyatékot
pincétől a padlásig. Bontószéket,
gyalupadot,régi bútorokat, tollat,
fateknőket, kis és nagy mennyiség-
ben vashulladékot, színesfémet Érd:
06-20/804-2771

Alumínium fóliaház, 200 l-es hidrofor
tartály, utánfutó, takarmánydaráló
160-as, betonkeverő eladó. 96/252-
280

Vásárolok dunnákat, párnákat
26.500 Ft/kg-ig. bontóasztalt,
fateknőket régi hagyatékot, hagy-
atékból származó szarvasagancsot.
06-20/479-5287

Fenyőfa csemete (ezüst, luc, col-
orádó) eladó. 06-70/331-2623

Egytengelyes gyári billenős pótkocsit
vásárolnék okmányok nélkül
is./Hódgép, Agrogép, Szentendrei
eb/Tel:06305883687

Automata és forgótárcsás
mosógépet, konyhabútort és egyéb
háztartási dolgokat, régi kovácsoltvas
kaput, kerítést, hangszereket, régi
képeket, bontószéket, teknőket,
gyalupadot, parasztbútorokat, Sim-
son Start vagy Schwalbet teljes hagy-
atékot vásárolok. Hívjon bizalommal,
házhoz megyek 96/244-930,06-
20/977-9690

Akciósan februárban, márciusban
ács és tetőfedő bádogos munkát,
palatető bontást, felújítást vállalok.
Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu,
lindab, bramac/.06-70/566-4054

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

Mindenféle épületek, házak bontását
vállaljuk saját gépparkkal korrekt
áron. (belső kisebb nagyobb bontá-
sokat is) 06704164510

Esküvőkre, egyéb rendezvényekre
hűtőkamra, sátor, padlózat, sörasz-
talok bérelhetők. 06-30/2255-560

Redőnyjárat indul a megye minden
településére, ingyenes helyszíni ára-
jánlattal! Hérics Redőny: 96/242-
655, 06-30/204-0-205, e-mail:
hericsredony@gmail.com

Gipszkartonozási munkák: álmen-
nyezetek, szerelt falak, tetőterek,
festés, tapétázás. 06-70/434-0125

vEgyES



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

2019. február 22.10 ÁllÁsbÖrZE
Útépítő cég felvételre keres aszfal-
tozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kere-
seti lehetőség, azonnali kezdés. 06-
30/2379-845

A Győr-Moson-Sopron Megyei Gon-
doskodás Szociális Központ
munkatársakat keres: Pásztori
székhelyre: ápoló, gondozó, szak-
munkás,(96/285-220), Időskorúak
Otthona Nagylózs: ápoló, gondozó
(99/536-055), munkakörök
betöltésére, határozatlan időtar-
tamra. Jelentkezni lehet a telep-
helyvezetőknél, hétfőtől-péntekig
8-15 óráig, a fent megadott telefon-
számokon.

Betonmixerre keresünk gépkoc-
sivezetőt Csorna ill. Kapuvár
környékéről. 06-30/235-5970 Bau-
Trans 2004 Kft.

Ács Antik Kft politúrozót keres régi
bútorok kézi politúrozásához. Tan-
ulási lehetőség is van. 06-70/369-
4367 06-30/ 378-0244

Tapasztalattal rendelkező gépkezelőt
keresek D6K dózerre, és lánctalpas
kotróra. Érd: 06 30 560-9516
Horváth József E.V.

Villanyszerelőket keresünk azonnali
munkakezdéssel. Havi nettó alapbér
300.000 Ft-tól. Jelentkezés az adott
e-mail címre fényképes önéletrajzzal:
iroda@noltech.hu . További informá-
ció az alábbi telefonszámon:
06705728777

Szanyi gyárba délutános, 8 órás
takarításra keresünk gyakorlattal
rendelkező Hölgyeket. Bér nettó
130.000 Ft. Nyugdíjasok jelen-
tkezését is várjuk. Tel.: +36-70/375-
7870 (Gála1 Kft)

Rutinos sofőrt keresek 4 tengelyes
billencs teherautóra. Érd: 06 30 560-
9516  Horváth József E.V.

Kapuvári JAM étterem 1 fő főállású
felszolgálót keres. Érd.: 06-30/215-
8577

Bádogost és segédmunkást
felveszek Fertőendrédi munkahelyre.
Németh Gábor 06-30/348-7645

Csornán Nemes Pékségbe pénteki
napokra nagytakarításra munkaerőt
felveszünk 06-30/9277-834

Petőházi Termálfürdő nyári sze-
zonális munkára 1 fő gépész és 2 fő
úszómester munkatársat keres. Érd.:
06-30/530-4462

Termál Étteremben Hegykőre felszol-
gáló németnyelv-tudás előny) és
konyhai kisegítő  keresünk egész
éves munkára. Jelentkezés: +36-
20/773-3889-es.

Pedikűröst felveszünk hegykői
munkahelyre. Németnyelv-tudás
szükséges. Érdeklődés: +36-
70/322-3887.

Csornán Nemes Pékségbe B
kategóriás jogosítvánnyal munkatár-
sat keresünk éjszakai kiszállítói
munkára heti 1-2 napra 06-30/9277-
834

Németül jól beszélő hölgy munkatár-
sat keresek kereskedelemben Kapu-
vár és környékéről. Jelentkezni lehet:
Pannónia Üzletház 96/241-188  102
és 103-as mellék  

Csornán a Nemes Pékség finom-
pékáru üzemébe délutáni műszakba
munkatársat keres 06-30/9277-834

800.000 Ft kezdő kereset.
Nemzetközi médiacsatorna területi
képviselőt keres. Laczkó Anna
30/261-6261

Állás: Festőknek Dryvitben jártas fes-
tőket alkalmaznánk Csorna, János-
somorja  környékéről. Munkavégzés
helye: Győr 30 km-es körzete.
Elérhetőség:+36/30/500-9794 Szeitz
e.v.

Munkájára igényes önállóan dolgozni
tudó, jogosítvánnyal rendelkező festő
alkalmazottat keresek Kapuvár és
környékéről. Vertetics Tamás e.v. 06-
30/9024-024

Kőfaragó és műkőkészítő műhelybe
főállású és részmunkaidős (alkalmi
munkavállaló) személyeket alka-
lmaznék B kategóriás jogosítvánnyal
hosszú távra, bősárkányi telephellyel.
Jelentkezni személyesen: Bősárkány,
Ipar u. 3. 96/271-188, 06-30/650-
2467 Rácz István e.v.

Tehergépkocsi vezetőt keresünk!
Licskai Beton- Építőanyag Telep
További információ irodánkban, Ka-
puvár, Kisfaludy sor 15.  

Autóbusz vezetőket keresünk hosszú
távra, lehet részmunkaidős, alkalmi
és nyugdíjas is. Gyurácz Busz Kft. 06-
30/9575-328

Csornai méteráru üzletbe talpraesett
eladót felveszek Zita Textil Bt. 06-
20/965-7489

Gipszkarton szerelőt, festő szak-
munkást és segédmunkást felveszek
azonnali kezdéssel. Érd.: 06-30/333-
4275 Schmuk Gábor e.v.

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

oKtatáS



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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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.
• KOKAS gépi földmunka
• Kő és Homok Kavicsfeldolgozó Kft.
• MAYER Bt.
• MET-NA Vasipari Gyártó és Forgalmazó Kft.

• Németh Lambéria
Jármű
• Csafi Gumiszerviz
• Gulyás Autómentés és Szerviz
• Hoffer Olaj
• Kristóf Autóház Kft.
• Tímár Autóüvegezés, Karosszéria

Kultúra, oktatás
• Hanság Big Band
• Hatos és Társa Nyelviskola Kft.
• Horváth Tanoda Kft.
• Rábaközi Művelődési Központ és 
Könyvtár

Lakossági szolgáltatások
• BV Fürdőszoba Szerelvény
• Kalba-Fess Kft.
• Rézmán János – hegesztés, élezés
• Szalai Villanyszerelés
• Vakkantó Állati Szaküzlet
• Vas-Edény Bolt, Beled

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.
• Tercia Fertőendréd Étterem és Panzió

Szépség
• Andóra Ajándéküzlet, Pápa
• Flóra Termál Kft.
• Szépítő Füvek BIO kozmetika 
– Élő Tamásné Ági

• Viktória Szépségszalon

Szórakozás
• 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, Pápa
• Computertéka
• Fagyöngy-Ker
• Gazda-Kertészeti-Műszaki Bolt
• Hanság Zsuzsi Kft.
•  Juro Computer
• Kevill Műszaki Bolt
• MedFour Kompresszortechnika
• Munkaruházati bolt
• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Vas-Edény Bolt, Beled
• Zita Textil

Vendéglátás
• Árkád Coffee Bar
• Barna Papa Kávézója és pékáru boltja
• Fürdő Vendéglő
• Garta Vendéglő
• Hársfa Vendéglő
• Házi Konyha
• 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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