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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. március 29.4 Hírek, információk
a térségből és a világból

Önkéntesek takarították a falut
A Bágyogszovátért
Egyesület újra meg-
szervezte a szemét-
szedést.

A Bágyogszovátért Egye-
sület szervezésében már
sokadik alkalommal tisztí-
tották lelkes önkéntesek
környezetünket. A fa-
lutábla és a 85-ös főút
közötti utat, a bágyogi
temető környékét, a posta
épületének lehullott vako-
latát, valamint a Petőfi
utca szeméttel teleszórt
útvonalát tették rendbe.

Autógumik, ágymatrac,
műanyag székek, elhullott
állati maradványok,
rengeteg sörös és üdítős
palack és minden
elképzelhető háztartási

szemét került össze-
gyűjtésre. A pótkocsira a
nagyméretű tárgyakon
kívül összesen 58 zsák
került fel.

A megjelent önkéntesek
hozzáállása minden di-
cséretet megérdemel,

ugyanakkor nagyon
hiányolták a község többi
civil szervezetét és az ál-
talános iskolásokat.

forrás: inforabakoz.hu

nAVinfó - Keresse a keresőt!
Legkényelmesebben a
letöltést nem igénylő
webes kitöltőfelületen mó-
dosítható a NAV által
elkészített szja-bevallási
tervezet.

Az áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyek, a mező-
gazdasági őstermelők és az
egyéni vállalkozók bevallási
tervezetüket a legegysze-
rűbben az eSZJA felületen
egészíthetik ki és küldhetik
be a NAV-hoz, mert ezek
nélkül a lépések nélkül az ő
tervezetük nem válik au-
tomatikusan bevallássá
május 20-án. A többi
adózónak nincs teendője,
ha a tervezet adataival
egyetért.
Aki módosítani szeretné a
tervezetet, az használja a
portál kereső funkcióját,
azzal a leggyorsabb meg-
találni a kiegészítendő
tételt. Ha például valakinek

tavaly ingatlan-bérbeadás-
ból is származott jöve-
delme, akkor a keresőbe
elég beírnia, hogy „bér-
beadás”, és a webes kitöltő
ahhoz a sorhoz navigálja,
ahová az adatokat rögzíte-
nie kell.
Ha a tervezetben vissza-
igényelhető adó szerepel, a
kiutaláshoz mindenképpen
meg kell adni a bankszám-
laszámot (nem a bank-
kártyaadatokat) vagy pos-
tacímet, attól függően, hogy
miként szeretné megkapni
az összeget.
Az ügyfélkapus regisztrá-
cióval rendelkezők az
eSZJA portál „LEKÉR”
funkciójával letölthetik a
korábbi évi (16SZJA,
17SZJA), valamint az idén
benyújtott 18SZJA bevallá-
sukat, megkönnyítve ezzel
annak esetleges önel-
lenőrzését és javítását.

NAV Győr-Moson-Sopron Megyei 
Adó- és Vámigazgatósága
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2019. március 29.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Márc. 30. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Intim Torna Illegál koncert

Márc. 30. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Acustic 69, Raul

Ápr. 3. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Gyógyító
kert, gyógyító konyha

Ápr. 5. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Jimmy musical

Ápr. 6. szombat 17:30 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
Tavaszköszöntő rock est

Ápr. 6. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Egri Péter és a Mystery Gang

Ápr. 6. szombat 22:00 óra
Szany, Művelődési Ház
Gramy buli

Ápr. 27. szombat 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
A Pántlika Táncegyüttes 35 éves
jubileumi műsora

Ápr. 27. szombat 19:00 óra
Öntésmajor, S-Öntés Étterem
Ismerkedési est

Ápr. 30. kedd 22:00 óra
Fertőszentmiklós, Meidl Airport,
partysátor
Emlékek Éjszakája

Máj. 18. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Kastélykoncert: A sokszínűség
finom eleganciája – Tompos
Kátya, Hrutka Róbert és
zenekara

További 
programok

inforábaköz.hu

oldalon
találhatók!

Grecsó Krisztián: Vera
Szeged, 1980. Vera az általános iskola negyedik
osztályába jár, jó tanuló, jó sportoló. A papa a
honvédségen dolgozik, a mama meg minden
nap várja őt tanítás után. De Vera biztonságos-
nak hitt élete pár hét leforgása alatt megvál-
tozik. Az egyik eseményből következik a másik,
mintha  dominók  dőlnének  egymás  után,
mégsem lehet tudni, vajon mi indítja el az es-
emények láncolatát. Mi fordítja szembe végzetesen az addigi
legjobb barátnőjével? Miért olyan jó és ugyanakkor ijesztő egyre
több időt tölteni Józeffel, az új lengyel fiúval? És miért vannak a
felnőtteknek titkaik...

Michelle Obama: Így lettem
Az  Egyesült  Államok  egykori  first  ladyjének
személyes, átütő erejű és inspiráló önéletrajza-
Michelle Obama, jelentős ügyekkel fémjelzett
és eredményes eddigi élete során korunk egyik
ikonikus és lenyűgöző alakjává vált. Az Amerikai
Egyesült  Államok  első  afroamerikai  first  la-
dyjének nagy szerepe volt abban, hogy a Fehér
Házban soha nem látott nyitottság és elfogadó
közeg alakuljon ki. Ráadásul a nők erőteljes támogatójává vált szerte
a világon. A családok egészségesebb és aktívabb életének szószóló-
jaként hatalmas változásokat köszönhetünk neki. A férje mellett állt,
miközben  Barack  Obama  az  ország  történetének  néhány  leg-
gyötrelmesebb pillanatában helytállt elnökként...

Sándor Anikó: Hamis profil
Adél  rendíthetetlen  Facebook-felhasználó,
minden az interneten történik vele, amióta
magára maradt. Egy alkalommal megpróbál
eladni  valamit.  A  hirdetésre  azonban  fura
alakok  jelentkeznek, amitől megijed. Nem
kellett volna ennyire kiadnia magát, veszélyes
terep az internet egy magányos nő számára...
Ezért aztán kreál egy hamis férfi profilt, 
amellyel  -  úgy  gondolja  -  mindent  megtehet,  amit  hús-vér
nőként nem. Teremt egy férfit, olyat, akire minden nő vágyik....

Ápr. 12. péntek 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
ByeAlex és a Slepp

Ápr. 13. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Kastélykoncert: Áhítattal
emelem fel szemem

Ápr. 13. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Vajda Péter 1szálGitár

Ápr. 13. szombat 22:00 óra
Csorna, Termál parkoló
BLOW UP! Spring Fest

Ápr. 20. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping
Delta

Ápr. 21. vasárnap 8:00 óra
Fertőszentmiklós, Meidl Airport
Szezonnyitó gyorsulási verseny

Ápr. 21. vasárnap 21:00 óra
Szany, Művelődési Ház
Locsoló buli: Nemazalány, Lil G

olVAsnIVAló
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával

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, csatornadugulás)
értesítsék diszpécserszol-
gálatunkat:  tel.: 96/311-753

Közterületi hibabejelen-
tések a 06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon.

kÖZÉrDEkŰ
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2019. március 29.8

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

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

Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777

Skoda superb 1.9 pdtdi, 130 LE,
2005-ös évjáratú autó, kevés km-
rel, megkímélt állapotban, sok extrá-
val, téli-nyári kerékgarnitúrával,
vonóhoroggal eladó! Érd.: 06-
20/772-0640

Napos kakasok, előnevelt vörös ken-
dermagos fehér húscsibék elője-
gyezhetők, 12 hetes jércék
kaphatók. Babót 06-70/337-3514

Beleden eladó 20 db méhcsalád 1/2
NB kereten tavalyi anyákkal 96/257-
165

Tojótyúkok eladók Bogyoszlón
továbbtartásra, vágásra is. 06-
20/964-2188, 96/282-155

Malacok eladók. Tel: 06/30/315-
5125

Egy éves tojótyúkok eladók. Ár: 600
Ft/db Csorna, Szatmári u. 36.
96/263-807, 96/264-231

20-30 kg-os minőségi malacok
eladók. 06-20/291-6617

Malacok eladók Csornán. 06-
20/624-8507

Németjuhász növendék szukák
külföldi pároztatású anyától és kiváló
vérvonalú apától eladók. 06-70/385-
6023

Ismerkedne, de nincs hol-kivel?
„Nem adom fel” társkereső iroda
Hívjon bizalommal. 06-20/411-4325

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

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

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

állat

JáRműCsorna Ifjúsági lakótelepen, 74m2 -
es felújított téglaépítésű társasházi
lakás eladó. Érdeklődni: +36-
30/569-3731-es telefonszámon.

Csornán 420 nm telek a
városközponthoz közel eladó. Érd.:
06-30/482-7806 

Szárföldön telek eladó. 1540 nm víz,
gáz szennyvíz a telken. Iá: 4 M Ft 06-
30/422-8818

Kapuváron 2 db egyenként 550 nm-
es telek széles utcafronttal eladó.
Egyik sarki telek öreg házzal, víz, vil-
lany van. Másik rendezett gyümölcs-
fákkal, közművek a telek előtt. Ár:
5,2 M Ft/telek 06-20/363-1841

Jánossomorján 1773 nm-es telken
ház eladó 06-30/9564-429

Eladó Bogyoszló határában lévő jó
termőképességű szántóföld. 06-
20/3141-505

Siófoki lakások- nyaralók 80-120
m2-ig eladók. 19,9 millió Ft-tól. +36-
30/9366-600

4 szobás családi ház Bükön, frekven-
tált helyen kis telekkel tulajdonostól
piaci ár alatt eladó. Tel.: 06-30/9292-
622

Farádon 829 nm-es telek eladó. 06-
30/866-2069

Szilsárkányban 1500 nm-es tiszta
telek a Fő utcán eladó. Iá: 1,3 M Ft
06-30/228-7947

Családi ház eladó Öntésmajorban. Iá:
5,9 M Ft 06-30/568-4703

Földszigeten téglaépítésű ház
elkezdett felújítással eladó. 5,3 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika  +36-
20/50-111-77 

Lébényben 10 éves 100 m2-es ház
úszómedencével eladó. 33 mFt Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77

Csornán 5 szoba nappalis 1990-ben
épült családi ház eladó. 29   m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika  +36-
20/50-111-77

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

Rét-kaszáló kiadó Rábatamásiban.
Tel. 06-70/684-5997

Kapuvár központjában lakás kiadó.
06-20/851-9911

Csorna és környékén szántóföldet
bérelnék 06-30/487-1780

Kiadó albérletet keresek hosszú távra
Csorna, Kapuvár környékén. 06-
30/6574-909

Kapuvár központjában 42 nm-es bú-
torozott lakás kiadó nemdohányzók
részére. 96/243-112, 06-30/242-
1976

Kiadó

IngAtlAnBÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

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

Mini markolóval földmunkát vállalok.
Alapásást,tükörkiszedést,csatorná-
zást...stb.  Érd:06/30/4466-323

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

Víz Fűtés szerelés festés burkolást
vállalunk garanciával Tel: 06-
30/2708223 vagy 0620/2775929

Kisebb-nagyobb kőműves munkát
vállalok. Térkövezés, aljzat-
betonozás, kúpcserép kenése ,
kerítések javítása. 06-70/218-3343
hétvégén is hívható

Akciósan tavasszal ács és tetőfedő
bádogos munkát, palatető bontást,
felújítást vállalok. Saját anyagból dol-
gozunk. /réz, alu, lindab, bra-
mac/.06-70/235-6468

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bú-
torkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245

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

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

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méretűek, felül
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér
színben, jobbos és balos kivitelben
eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
Munkaidőben: 0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Disznóöléshez új katlan üsttel ked-
vező áron eladó. 06-30/378-9039

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 64.900 Ft/db, valamint 138*208-
as (kétszárnyas kivitel) 89.900 Ft/db.
Munkaidőben: 0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
1 év garanciával, 240*200-as,
240*210-es, és 250*200-as méret-
ben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 . 
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

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

Száraz, kerítésnek való 10 cm-es
kifűrészelt akácfa deszka eladó. 90
db 105 cm-es, 40 db 75 cm-es 06-
30/262-9441

MTZ 80-as, gruber, 3-as eke, négy-
levelű fogas, műtrágyaszóró eladó.
06-20/5090-296

10 db pajtában tárolt lucerna körbála
eladó megegyezés szerint 06-
30/736-4245

9 db szalmabála és cigája bárányok
eladók. Iá 600 Ft/db, 20.000 Ft/db
06-20/9537-328

Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, egy
hét svédasztalos reggelivel
menüválasztásos vacsorával 25.200
Ft. Tel.: 06-70/313-5501, hajduszo-
boszloszallasok.hu

Gyógy-masszázs! Hívásra házhoz is
megyek Kapuvár és környékére. 06-
30/277-0759

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

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel. Már-
cius végéig tavalyi árakon: 96/245-
064

Kőműves munkát, bontást vállalok.
06-30/910-1935

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

Vizes, penészes falak helyreállítása
fal átvágás, injektálás garanciával.
06-70/388-8816

Tetőfelújítás faházak építése,
felújítása. 06-70/388-8816

vEgyES
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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

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

MÉHVIT Kft Kapuvár felvesz 1 fő
lángvágót és 1 fő segédmunkást.
96/241-446

A Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet bolti
eladói munkakörbe, fémipari vagy
csőszerelői végzettséggel.
Munkavégzés helye: Gyártói
Mintabolt, Csorna. Jelentkezéseket
az alábbi e-mail címre: 
info@nemethszerelveny.hu, vagy a
36 30 237 3289-es telefonszámra
várjuk.

A Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet CNC
gépkezelő munkakörbe, 3 műszakos
munkarendbe. Könnyű fizikai munka!
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni az 
info@nemethszerelveny.hu e-mail
címen,vagy a 06 30 2373289-es
telefonszámon lehet."

Kónyi Sertéstelep keres traktorost.
Munkaidő: 6-14:30-ig hétfőtől-pén-
tekig. Jelentkezni a telepen. 06-
30/3017-127

Csornán a Sport Sörözőbe pultos fel-
szolgálót felveszünk. Azonnali
munkakezdéssel. Érd.: 06-70/884-
2277

AWI hegesztő lakatost keresünk
Mosonmagyaróvár környéki munka-
helyre hosszútávra. Főleg rozsda-
mentes finommunkára. Kiemelt
bérezés, családias környezet, 20éve
működő korrekt kisvállalkozásban.
Tel: 302178897, PANDUR-METALBt.

Pedikűröst és fodrászt felveszünk
hegykői munkahelyre. Németnyelv-
tudás szükséges. Érd.: +36-70/322-
3887 (Beáta Szépségszalon).

Monako cukrászdába főállású pultos-
felszolgáló munkatársat valamint
cukrászt keresünk. Jelentkezni
személyesen.

Kapuvári Fürdő Vendéglő felszolgálót
és szakácsot keres. Érd.: 06-20/313-
7825

Villanyszerelőket és betanított
munkásokat keresünk. Csorna és
környéke WÉPAL Elektro Kft 06-
30/598-3356

Kapuvári JAM étterem csapat-
bővítéshez keres 1 fő szakácsot
kiemelt bérezéssel és 1 fő felszol-
gálót kiemelt bérezéssel+borravaló.
Érd.: személyesen, időpont
egyeztetés a 06 30/215-8577-es
telefonszámon.

Hegykői Gyógyfürdőbe Grund fala-
tozóba konyhai kisegítőt keresek.
Munkaidő 11-19 óráig. 06-30/653-
1113

Baromfigondozót keres a Gallus
Baromfitenyésztő és Keltető Kft.
Farádi nevelőtelepére. Versenyképes
bérezés, hosszú távú, biztos
munkalehetőség! A munkakör
betöltése szakképesítést nem
igényel. Jelentkezni a telepvezetőnél
lehet hétköznaponként 8-16 között
az alábbi telefonszámon: 06/70/378-
7481

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmag-
yaróvár és Sopron környéki) autóipari
és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított,
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő,
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes
szállást, utazást, valamint bérelőleget
és hosszú távú munkát biztosítunk.
Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/639-
9920 telefonszámon -JOBmotive Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
multi keres betanított munkakörbe,
biztonsági öv összeszerelő kollégákat
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos
munkarendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedő bér mellett,
13. havi fizetést, prémiumot, cafete-
ria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.:
06-70/600-9021 -JOBmotive Kft.

Kapuvári munkahelyre asztalos
munkatársat keresünk. NM Bútor 06-
70/310-2462

Győri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás, gé-
plakatos, CNC-gépkezelő, autósz-
erelő, villanyszerelő munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria, szál-
lás, munkába járás, hazautazási tá-
mogatás, bérelőleg. Tel.:
06-70/415-9021 -JOBmotive Kft.

Keresünk valakit aki vigyázna 4 éves
kisfiunkra Fertődön. Hétfőtől péntekig
8 órába. Bejelentett munka fizetés
megegyezés szerint. Érdeklődi:
+36705757843

Nyerges billencsre napi hazajárós
munkára C E jogosítvánnyal sofőrt
keresek G + B Kft. 06-70/672-1494

Gipszkartonos és szobafestő
munkatársat felveszek hosszú távra.
Érd: 06-70/434-1021 Szilágyi Gergő

Licskai Beton Építőanyag Telep
tehergépkocsi-vezetőt keres.
Elvárás: „C” + GKI. Jelentkezés: a
telepen Kapuvár, Kisfaludy u. 15. il-
letve 06-30/866-96-81-es telefon-
számon

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

Állásbörze rovatunk már az 
inforábaköz.hu portálon 

is megjelenik!
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szuperinfó 
Csorna-kapuvár

kapuváron új helyen várjuk hirdetőinket. 
kedvenc szaküzlet
kapuvár, Deák Ferenc u. 22/7

További hirdetésfelvételi helyeink: 
Csorna, Arany J. u. 5.  - Szerkesztőség
Fertőd, Fő u. 2.  -  Juro Computer

Apróhirdetését telefonon is feladhatja, 
hívja a szerkesztőséget a 96/260-176-os
telefonszámon. 

online hirdetésfelvétel: szuperinfo.hu
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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



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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