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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. június 28.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Jún. 29. szombat 19:00 óra
Kóny, Kerék-Tó Szabadidőközpont
V. Kónyi Táncdalfesztivál

Jún. 30. vasárnap 14:00 óra
Öntésmajor - Búcsú

Jún. 30. vasárnap 19:00 óra
Sobor, sportpálya
Búcsúval egybekötött falunap:
Neoton Party Band, A két zsivány,
Desperado

Júl. 5. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Roy és Ádám
Trió

Júl. 6. szombat 10:00 óra
Tózeggyármajor, Avocado Kávézó
parkolója -Falunap

Júl. 12. péntek 18:30 óra
Kapuvár, Patkó kocsma

Shake Band, Balogh Bikini Tribute
Band koncert

Júl. 12. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Boka Boogie
Band

Júl. 12. szombat 20:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Lupo koncert és nyitó buli

Júl. 13. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping - Acustic 69

Júl. 19. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Crazy Little
Queen Tribute Band 

Júl. 26. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Esti egyenleg

Aug. 2. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Jazzformers

Aug. 3. szombat 21:00 óra
Kóny, Kerék-tó Szabadidőközpont
Hooligans koncert

Aug. 9-10. péntek-szombat
Fertőd, Esterházy kastély Gránátos
házak közötti sétány
VII. Esterházy Barokk Ételfőző Fesz-
tivál

Aug. 9. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Németh Fáni
és zenekara (Koncz Zsuzsa dalok) 

További programok

inforábaköz.hu
oldalon találhatók.

Az Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 

3. Csornai Levendula Nap
megszervezését támogatták:

Bar-Bau '99 Bt.
BNF Kft.

Bognár Sándor fuvaros
Csorna Város Önkormányzata

Csornai Bárdos Kórus
Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület

Gasztonyi András
Horváth Attila
Horváth János

InfoRábaköz hírportál
Kisalföld Rábaközi Szerkesztősége

Kiss Anna Luca
Kiss Csaba

Kiss Levente
Kónya Angelika

Kovács Zoltán, szilsárkányi levendulás
Kovács Béláné

Kugler Cukrászda
Martincsevics Károly Városi Könyvtár, Csorna

Molnár TV Csorna
Németh Kft.

Premontrei Apátság
Rábaköz MM ZRT

Rábaköz Press
Rábaköz Szíve
Siklér Balázs

Stift Kata
Szabó Edina

Szuperinfó Csorna-Kapuvár
Tóth István szikvízkészítő

Városi Művelődési Központ, Csorna
valamint az 

Aranyfonal Egyesület tagjai és családtagjai
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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

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

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

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

Seat Altea XL 2.0 CR Tdi 2011-es
évjáratú, gazdagon felszerelt, szép,
megkímélt állapotban, téli-nyári
kerékgarnitúrával, kevés km-rel,
vezetett szervizkönyvvel eladó. Érd.:
06-20/772-0640 

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.

VW Polo 1,4 16V 2000 évjáratú
kevés km-rel jó állapotban eladó. Iá:
450.000 Ft 06-20/362-1930

Yamaha MAJESTY 180-as eladó,
vagy elcserélhető kisebb (50 köb-
centis) motorra 06-30/665-7409

3 hónapos vemhes süldők eladók.
06-30/9029-072

12 db nagy fehér választási malac
eladó 14.000 Ft/db 96/270-162, 06-
20/953-6837

Angol bulldog és mops kiskutyák
oltva féregtelenítve eladók. 06-
30/485-1689

4, 9 hetes vörös, kendermagos jér-
cék, csibetáp kapható. Babót 06-
70/337-3514

6 db malac eladó Acsalag 06-
20/267-3092

Tyúkvásár Csornán 350 Ft/db 06-
20/425-4509

Előnevelt csibék, 18 hetes tojók feli-
rathatók augusztus 1 elejére. Kisfalud
96/253-153, 06-30/911-1340

Hízódisznók eladók 120-130 kg ár
megegyezés szerint. 06-20/248-
8110

Németjuhász kiskutyák oltva,
féregtelenítve eladók. 06-30/409-
1287

Malacok eladók, 24 db falkásított
előjegyezhető 06-70/778-2647

Kapuvári egyedül álló férfi
hosszútávra élettársat keres 60-70
év közötti hölgy személyében   Tel:
0630/347-8693

60 éves elvált férfi rendezett anya-
giakkal korban hozzá illő társat keres
komoly kapcsolatra. 06-20/516-
5246

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

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

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

Kapuvár központjában, Batthyányi
utcában 14 nm-es garázs eladó. Érd.:
06-30/630-3626

Rábatamásiban azonnal költözhető
összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 13.500.000 Ft      Tel:
0630/969-2350

Csorna központjában családi ház lakó
vagy akár üzleti célra is eladó!
Hőszigetelt, igényes belső térrel!.
Egyszintes részben alápincézett
épület 146 m2-es  4 szobás 509 m2
zárt rendezett telken. Irányár 27,9 m
Ft. Tehermentes .Érdeklődni:
20/9245267

Szilsárkányban 2 szoba nappalis
családi ház új tetővel 1835 m²-es
telekkel eladó. 12 m Ft CsornaIngat-
lan Fodor Erika +36-20/50-111-77

Kapuvár belterületén eladó 90 nm 2
szobás családi ház tiszta rendezett
állapotú, gázfűtéses, bútorozottan,
vagy anélkül. A terület 1364 nm, rajta
udvar, gazdasági épület található.
06-30/937-0655

Kapuvár központjához közeli,
csendes utcában 1250 nm telken,
felújításra szoruló családi ház eladó.
Érd.: 06-70/453-5324, 06-70/453-
7745

Kapuváron lakótelepi 67 nm-es 4.
emeleti lakás eladó Ár: 18 M Ft 06-
30/723-9021

Kapuvár központjában, Batthyányi
utcában 74 nm-es, földszinti lakás
eladó. Érd.: 06-30/630-3626

Rábaszentandráson 2 szobás,
téglaépítésű felújítást igénylő családi
ház 1270 m²-es telken eladó. 4 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77 

Szilben felújítandó komfortos 2
lakrészes családi ház  nagy kerttel,
melléképületekkel eladó. Irányár 5,7
m Ft  érdeklődni: 20/9245267 

Kapuváron 64 m²-es, erkélyes, teljes
körűen felújított 4. emeleti lakás
eladó. 18m Ft CsornaIngatlan +36-
20/44 - 044 - 74

Rábaszentandráson bejáratott for-
galmú Vendéglő 2019. szeptember
1-jétől kiadó. A Vendéglőben Nemzeti
Dohánybolt és Lottózó üzemel. Érd:
30/474 9802

Csornán Eötvös utcában
(rendőrséggel szemben) üzlethely-
iség részben, vagy egészben kiadó.
06-30/972-3332

Kapuváron Deák F u. 25. alatt 35 nm
üzlethelyiség kiadó július 1-től. 06-
20/370-3380, vagy Díszállat Szakü-
zletben

Kapuvár piac téren 23 nm2-es üzlet-
nek irodának alkalmas helyiség
kiadó.  Érd: 0630/686-9415  17:00
után

Csornán első emeleti, távfűtéses
lakás bútorozva hosszú távra kiadó.
06-30/910-9483

Kaszáló-rét Rábatamásiban kiadó.
Tel. 06-70/684-5997

Kiadó

IngAtlAnbörze
eladó és kiadó ingatlanok

állat

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS
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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

Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építői-
pari munkákat beázások megszün-
tetését vállaljuk 06-30/3799-313

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

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

Bádogos munkák palatetők bontás
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
tetőtisztítás, tetőszigetelés , kúp-
cserepek malterozása, kémények
átrakása, beázások elhárítása. 06-
70/663-7327 www.tetobau.hu

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

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

Költöztetést, fuvarozást, épüle-
tanyagok szállítását vállalom. Érd.:
06 20 360 6197

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

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

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

Eladó 3 kerekű elektromos rokkant
jármű, jó állapotú, első kosaras. Ár
megegyezés szerint. 06-30/780-
8301

Gabonadaráló, mindenféle vegyes
takarmány darálásához alkalmas
eladó. 06-30/202-6372

Őszibarack, ribizli, málna, eper, alma
eladó Kisfaludon 96/253-140 06-
30/667-0286

Költözés miatt szép bútorok eladók.
06-30/390-5558

Teknőket, bontószéket, gyalupadot,
répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
boronát, stokedlit, konyhakredencet
valamint hagyatékot mindenféle
tájházi dolgokat vásárolok saját
részre. Hívjon bizalommal házhoz
megyek     0620/977-
9690   0696/244-930

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

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

Fuvart vállalok 1,5 tonnás ponyvás
kisteherrel. Tel.: 06-30/956-3918

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

Tetőjavítás, kúpcserepek kikenését
lapos tetők szigetelését,
gázkémények mellé tetőablak be
építését vállalom     Tel: 0630/713-
1005

Lakatosipari munkák: biztonsági 
rácsok, kovácsoltvas kerítések,
saválló és alumínium hegesztés. Kiss
László 06/30/225-4353

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

Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.

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

Gyógyító masszázs Kapuváron és
környékén szeretettel várom ren-
delőmbe vagy hívásra házhoz is
megyek Érd: 0630/277-0759

vEgyES
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Állásbörze rovatunk már az 
inforábaköz.hu portálon 

is megjelenik!

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 Németh és Németh Kft.

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

A Győr-Moson-Sopron Megyei Gon-
doskodás Szociális Központ
munkatársakat keres: PÁSZTORI
székhelyre: szakképzett ápoló,
terápiás munkatárs, takarítónő
(96/285-220), Időskorúak Otthona
NAGYLÓZS: szakképzett ápoló, gon-
dozó, szakács, gépjárművezető-
szakmunkás, üzemeltetési-szak-
munkás (május 1-től) (99/536-055),
munkakörök betöltésére, határozat-
lan időtartamra. Jelentkezni lehet a
telep-helyvezetőknél, hétfőtől-pén-
tekig 8-15 óráig, a fent megadott
telefonszámokon, vagy a titkarsag-
pasztori@gondoskodasszk.hu e-mail
címen.

Gumiszerelő műhelybe alkalmazottat
keresek. Kovács Tibor Csorna 06-
30/9361-380

Asztalosokat és betanított munkatár-
sakat keresünk Hanságligeti
faüzembe, magas bérezéssel, azon-
nali kezdéssel. Érd.: 0620/245-6334.
Palett-ex Kft.

Szanyba keresünk helyettesítő
takarítónőt 1000 Ft-os órabérrel. Tel.:
+36-70/375-7870 (Gála1 Kft)

Jánossomorjai takarítói munkára
gyakorlattal rendelkező Hölgyeket
keresünk. Napi 8 órás munkavégzés,
12 nap/hó, 8 órás bejelentés, 90.000
Ft nettó bér. +36-70/375-7870
(Gála1 Kft)

Pellet Produkt Kft keres petőházi 
telephelyére azonnali kezdéssel gép-
kezelő munkatársat. Pályakezdők je-
lentkezését is várjuk! Érdeklődni a
06-20-95-27-488-as telefonszámon
illetve az info@pelletrodukt.eu e-mail
címen lehet!

Hentest keresünk Ausztriába (So-
prontól kb. fél óra) Töltésben való jár-
tasság és német nyelvtudás
szükséges. 0043 664 830 8009, 06-
30/579-2905 Nagy Tibor

Állás lehetőség Bécsben. Halfeldol-
gozó üzembe segédmunkásokat,
hentest, hűtőházi raktárost valamint
kiszállító kollégákat keresünk min
nyelvtudás , B kategóriás jogosítván-
nyal. Frischfischuertriebsgmbtt 0043
1889 3733

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

Barbacsi borozóba női alkalmazottat
felveszek 06-30/347-8095 Győri
Tamás

Monako cukrászdába fő állású pultos
- felszolgálót valamint fő állású
takarító nőt keresünk.  Jelentkezni
személyesen

Fodrász alkalmazottat keresek Kapu-
vár központjába bejáratott üzletbe.
Erzsike fodrászat 06-20/214-7663

Kapuvári JAM étterem 1 fő felszol-
gáló kollégát keres kiemelt bérezés-
sel. Érd.: 06-30/215-8577

Licskai Beton- Építőanyag Telep Ka-
puvár Segédmunkást keresünk, heti
egy-két alkalomra. Darus autóra
sofőrt keresünk. (GKI!) További infor-
máció, irodánkban. Kapuvár,
Kisfaludy sor 15.

Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres
1 fő munkavállalót betanított
munkára, kiemelt bérezéssel. B kat.
jogosítvány előnyt jelent. Érd.: 06-
30/240-3809 Família Filó Kft.

Fertődi Lipóti Pékségbe eladót,
árufeltöltőt felveszünk. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal
norbert@juro.hu e-mail címen 06-
20/937-4990

Mosonmagyaróvári Galéria étterem
gyakorlattal rendelkező szakácsot
kiemelt bérezéssel felvesz, Érd.: 06
70 363 0052

Mosonmagyaróvári Galéria étterem
önálló, irányításra képes vezetősza-
kácsot keres. Érd.: 06 70 363 0052

Kellnerin gesucht in Deutschkreutz
ab 27 Juni bis 28 July täglich ab 17
Uhr. Familie Zistler Tel.: 00 43/6765
600 637

Középiskolai tanár matematikából
korrepetálást vállal. 06-20/241-2128

oKtatáS
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Ránk rúgta a nyár az ajtót!
szó szerint, hiszen a májusi
esős idő után azonnal 30
fokkal érkezett meg a várva
várt nyár.

Azóta is kapkodjuk a levegőt meg
a szúnyogokat, akiknek épp
kapóra jött ez az esős május.
Ha hűsölést keresünk a kertben,
akkor szúnyogriasztó nélkül
képtelenség megmaradni. 

Aki teheti, jobb ha a hűvös szobát
választja kedvenc könyvével és
egy finom limonádéval. Remek
sorozatok futnak a tv-ben, amit
online is lehet nézni, vagy válo-
gathatunk az HBO kínálatából. Jó
ötlet moziba menni, hiszen a kli-
matizált teremben kicsit hűsöl-
hetünk is szórakozás közben. 
Ha szereti a rejtvényeket, akkor
érdemes most elővenni őket,
belemélyedni. Kezdetnek a másik
oldalon talál pár sudokut kedv-
csinálónak.  Érdemes elővenni a
társasjátékokat, hogy a gyerekek

is lekössék magukat.
A folyamatos meleg nagyon
igénybeveszi az egészséges
ember szervezetét is, ezért ha
teheti, ne mostanra ütemezze az
extra fizikai munkákat. 
Próbáljon meg pihenni, sok
folyadékot, elsősorban vizet inni,
kerülje a napot, viseljen kalapot,
szellős természetes alapanyagú
ruházatot.  Keressen enyhülést
vízparton, strandon. Árnyékolja
nappal a lakást, éjszaka vagy haj-
nalban szellőztessen. 
Ha van klíma berendezése, akkor
könnyebb dolga van, de
használja klímáját okosan, mert
komoly megbetegedést okozhat
a rosszul beállított berendezés. 

Tartalmas nyarat, sok szép
élményt, jó pihenést! A
következő hetekben igyekszük a
Szuperinfó hasábjain  segíteni
ebben. 

Tárkányi Mária
ügyvezető

KÖNYVajánló
Három apró hazugság
Laura Marshall

Két elválaszthatatlan barát. Egy végzetes éjszaka.
Amikor Sasha eltűnik, Ellen a leg-
rosszabbtól tart. Kipattannak a rég eltemetett
titkok, és Ellen ráébred: nem ismeri Sashát, és fo-
galma sincs, mire képes.
2005: A tizenhét éves Ellent hatalmába keríti a csillogás, ami Sashából
árad. A lányt szívesen fogadják Sasha családjában, és nem tűnik fel neki
a bohém életstílusuk mögött lappangó, sötét hangulat. Egy szilveszteri
buli drámai eseményeiből bírósági ügy lesz, melyben Ellen a koronatanú. 
2018: Ellen és Sasha harmincévesek, a két lány együtt bérel lakást Lon-
donban. Sasha hirtelen eltűnik, Ellen a legrosszabbtól tart. Ha kiderül az
igazság a tizenkét évvel korábbi szilveszteri buliról, az ő élete is veszélybe
kerül. Szembe kell néznie a múltjával és azzal, ismeri-e a legjobb barát-
nőjét.

Irány a MozI!
YesterDAY
angol zenés vígjáték

Mi lenne, ha...?
Mi lenne, ha az egész világ elfelejtené
minden idők legzseniálisabb zenekarát,
a Beatlest?
Mi lenne, ha csak te emlékeznél a felejt-
hetetlen slágerekre?
Mi lenne, ha elkezdenéd játszani a

mesés négyes dalait, és egy csapásra világsztár válna belőled?
És mi lenne, ha a hirtelen hírnév kikezdené a magánéletedet?

Az IGAZÁBÓL SZERELEM írójának és a GETTÓMILLIOMOS ren-
dezőjének új, romantikus vígjátékában ezekre a kérdésekre is
választ kapunk idén nyáron. 
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Töltsd ki az üres négyzeteket úgy, hogy egy sorban és oszlopban
egy jel csak egyszer szerepeljen.

gYerekeknek
A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy,
hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként vagy oszlopon-
ként.  A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer
szerepelhet egy szám.

suDoku

könnyű

haladó

lAbIrIntus
segítsd megtalálni az utat züminek  a 

virágon keresztül  a kaptárhoz.
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