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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap

Kiadó:  INFOREKLÁM 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
ONLINE hirdetésfeladás: hirdetesinfo.hu
e-mail:  csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web: inforeklam.hu, szuperinfo.hu, 
Sokszorosítás: ADC Hungary Kft. 
Terjesztés:  Arrabonapost 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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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

a Biztonsági Zóna első számában,
egy olyan témával foglalkozunk,
ami nagy általánosságban a bale-
seteket előidéző járművezetői
magatartások okaira fókuszál. 

Mint vélhetően minden közlekedő
számára közismert, az elmúlt idő-
szakban kiemelkedően magas a halá-
los kimenetelű közúti balesetek
száma. A rendőrség közlekedés-biz-
tonsági vörös kóddal hívja fel a figyel-
met a történtekre vonatkozóan.
2019. január 1-jétől október 16-ig
már 396-an vesztették életüket az út-
jainkon. Szeptemberben 60-an, ok-
tóberben pedig ez idáig több mint
40-en. 
A számok borzalmasak és elgon-
dolkodtatóak.
A balesetek nem csupán megtörtén-
nek, hanem azokat okozzák. Nagyon
ritka az, amikor egy baleset előidéző-
jeként a jármű műszaki állapota vagy
meghibásodása vonható felelős-
ségre.
A legnagyobb probléma az emberek
türelmetlensége, agresszivitása és a
tolerancia hiánya, ami jellemzően ál-
talános társadalmi problémának is
betudható. 
Mindennapi viselkedésünknek sok-
féle mozgatórugója lehet. Vannak

ezek között olyanok, amelyek a
személyiség mélyéből erednek és
vannak olyanok, amelyeket a divat
szül.
Az ember működésének legmélyén a
személyiség jellemzői rejtőznek. Az
alapokat a felmenőinktől, mindenek
előtt a szüleinktől kapjuk. A gének
által örökített jegyek nagyon
fontosak, de ezek mellett ott vannak
azok a sajátosságaink is, amelyek
kizárólag minket jellemeznek. Ez
utóbbiak a környezetbe való
beilleszkedésünk, a szocializációnk
folyamatában épülnek a személyi-
ségünkbe. Tehát örökölt és tanult
vonások együttese adja a személyi-
ségünk egyszervolt sajátosságait. A
személyiségben örökletesen jelen
lévő hajlamra hatással van a szülői
példa, mint követendő minta, és ez a
gyerek viselkedésében – vagyis cse-
lekedeteiben – az erőszakosságban
jelenik meg.
Képzeljük el a következő szituációt,
amit közvetve vagy közvetlenül de
minden bizonyára már megéltünk:

Autópályán a belső sávba sorolunk,
hogy a külső sávban, lassabban közle-
kedő mellett elhaladjunk. Ilyenkor több
dolgot figyelembe veszünk. Út, látási és
forgalmi viszonyok, valamint a meg-

engedett legnagyobb sebesség be-
tartását. Aztán egyszer csak a visszapil-
lantó tükörben feltűnik, hogy valaki a
nyakunkban és fényszóróját esetlenül
villogtatja. Ő az, akit nem érdekel más,
nem fogad el másokat, felsőbb-
rendűség érzés vezérli, netán még ön-
bizalom hiányos is. A tipikus
agresszív vezető. Ilyenkor igyekszünk
eltávolodni a rendbontó, szabályta-
lankodó járművezető közeléből és
mielőbb vissza akarunk térni a külső
sávba. Ha nem így érzünk és cselek-
szünk, akkor csak tetőzzük a bajt. Pl.:
ráfékezünk, hátsó ködlámpát kapcso-
lunk, stb. Ha így cselekszünk, vagyis a
szituáció haragot vált ki belőlünk, csat-
lakoztunk az agresszív járművezetők
táborához.
Sajnos számtalan ilyen és ehhez ha-
sonló szituációt lehetne még idézni.
Pedig az utakon nincs szegény és
gazdag, gyenge és erős. Némiképp
már deviáns azon személyek visel-
kedése, akik az utakon agresszívek és
folyton felsőbbrendűség érzetűek.
Bár ez a viselkedésforma minden kor-
ban és társadalomban megtalálható,
de mindegyiknél mást és mást jelent.
A gyarmatosítás korában az a
felfogás élt, hogy a bennszülöttek a
vadak, a deviánsok, akik félúton van-
nak ember és állat között fejlő-

désüket tekintve. A humanizmus
megjelenésével a 19. század második
felétől terjedt el az a nézet, hogy min-
den ember bőrszínétől, antropológiai
sajátosságaitól, életmódjától függet-
lenül ugyanazokkal a jellemzőkkel
rendelkezik. Napjainkban a deviancia
azt jelenti, hogy az aktuálisan
érvényes jogi és erkölcsi normáktól
való eltérés ez a magatartási forma.
Ne feledjük, gyermekeink, illetve a
friss jogsival rendelkezők számára a
legnagyobb példaképek mi szülők és
a közlekedő társadalom tagjai
vagyunk. Legyünk türelmesek, hisz
csak így tudjuk vállalni a nehéz-
ségeket és tudunk úrrá lenni a
kényelmetlenségeken. Fontos, hogy
a zavaró idegesítő vagy elfogad-
hatatlan körülményeket elnézzük
más szemében vagy dologban
anélkül, hogy megpróbálnánk
megváltoztatni. Ha ezeken a minden-
napjainkban sem tudunk úrrá lenni,
akkor nagyon nehéz elvárni azt a köz-
lekedési kultúrát, ami a biztonságot
előtérbe helyező, udvarias, partner-
ségre törekvő, környezettudatos, to-
leráns közlekedési magatartásfor-
mák, viselkedési minták és attitűdök
összessége.

Erdős Vilmos közlekedési és munkavédelmi szakértő rovata
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Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Nov. 23. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana koncert

Nov. 26. kedd 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
GreCSÓKOLlár – zenés irodalmi
est

Nov. 30. szombat 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Dumaszínház: Hadházi László
önálló estje, mv. Lakatos László

Nov. 30. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Fish!, Fatal Error

További  
programok az 

inforábaköz.hu
oldalon 

találhatók!

Okt. 25. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Magyar Operett Napi gála

Okt. 26. szombat 10:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
1. Rábaközi CD és lemezbörze

Okt. 26. szombat 10:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Hagyományőrző együttesek be-
mutató színpada és minősítése

Okt. 31. csütörtök 9:00 óra
Csorna, Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja:
CUSTOS nyomozós játék

Okt. 31.-Nov. 3.
Kapuvár, JAM étterem
VI. JAM Halloween
Nov. 2. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Krúbi: Turné nr.UNO

Nov. 6. szerda 9:00 óra
Szil, Szili Zárdamúzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja:
CUSTOS nyomozós játék a Zárda
titkainak nyomában

Nov. 15. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Kovács Kati élőzenekaros
nagykoncert

Nov. 20. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Telegdi Ágnes: Madarak, évsza-
kok, ünnepek előadás

Nov. 22. péntek 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Badár Sándor
önálló estje

Nov. 23. szombat 10:00 óra
Szany
Beszélj bátran konferencia
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816

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

2T össztömegű autószállító trailer
bérelhető, 10.000 Ft/nap. Saját
súlya 400 kg. 1600 kg hasznos
teher szállítható rajta. Hossza: 4,2 m
szélessége: 2 m. B+E vagy C+E
kategóriás jogosítvány szükséges
hozzá. Érd.: 06-30/9470-370

Mitsubishi Colt 2005-ös évjáratú,
1.3 benzines, 95 LE, kitűnő állapot-
ban 68.000 km-rel eladó! Érd.: 06-
20/772-0640

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

21 hetes vörös, kendermagos jércék
kezdenek tojni és csibetáp kapható.
Babót 06-70/337-3514

4 db leválasztott malac eladó Szár-
földön. Érd.: 06-20/598-8500

Eladó 10 db választási malac. 06-
30/703-6406

6 db malac eladó Kisfaludon
96/253-127

9 db leválasztott malac eladó. Bar-
bacs, Ságvári u. 58. 06-30/263-
5730

Fajtatiszta standard tacskó kiskutyák,
oltva féregtelenítve eladók. Apuka
anyuka helyszínen megtekinthetők,
szobatisztaságra szoktatva,várják
gazdijukat. Tel:+3630/6102503

Ónémetjuhász felnőtt szuka hely-
hiány miatt eladó. Iá: 30.000 Ft 06-
20/928-4605

38 éves káros szenvedélyektől
mentes srác keres korban hozzá illő,
gyermektelen lányt tartós kapcsola-
tra Kapuvár-Csorna környékéről.
SMS:0630/524-3656

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

Dekorációs falfestések, egyedi fali-
órák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák: www.face-
book.com/krealmanyosdi 06-
70/555-2898

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

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

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

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

Házak, pincétől padlásig lomta-
lanítását vállaljuk. Farkas Péter
0620/228-9364.

Veszélyesfa- és tujakivágás, el-
hanyagolt területek rendbe rakása.
Farkas Péter 0620/228-9364.

JÁRműNagycenken eladó Teljesen felújí-
tott  65 m2-es Családi ház, gáz fűtés-
sel. Saját 600 m2-es telekkel.
Frekventált de csendes helyen. Azon-
nal  Elvihető- Beköltözhető. 22,5 M Ft
+36.30.639.1574

Bogyoszlón 2 szoba nappalis komfort
nélküli családi ház eladó. Felújítandó
! Családi házas környezetben a 2900
m2-es nagy telken gazdálkodni is
lehet, amihez több melléképület is
lehetőséget biztosít. Tehermentes,
azonnal költözhető. Falusi CSOK erre
a házra nem igényelhető! érdek-
lődni:   Irányár 3,9 m Ft  20/9245267

Csorna központjában családi ház lakó
vagy akár üzleti célra is eladó! 

Egyszintes részben alápincézett
épület 146 m2-es  4 szobás 509 m2
zárt rendezett telken. Hőszigetelt,
igényes, összkomfortos. Aki nagy
alapterületül lakást keres annak is
érdemes megnézni! Irányár 27,9 m
Ft. Tehermentes. Érdeklődni:
20/9245267

Eladó: szárföldi Horgász Egyesület
(85-ös út déli oldalán) horgászati jog,
házzal és minden hozzátartozó in-
gósággal eladó. 06-20/570-5458,
96/261-530

Szántó + erdő (össz:3,4 ha) egyben
eladó Kisfalud határában. Tel:
06/20/824-8733

Szántóföldet bérelnék ill
vásárolnék Szil 15 km körzetében.
bérleti díj megegyezés szerint  mini-
mum 90000 Ft /ha Pákai Péter EV
06703398798

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

Kapuváron családi ház kiadó. Ár:
180.000 Ft/hó. Kaució szükséges.
Érd: 70/953-2394

Csornán a Sparral szemben 18m2-es
üzlethelyiség kiadó Érd: 0630/302-
2239

Kiadó

ÁllaT

SzolgÁlTaTÁS

INgatLaNBÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

TÁRSKERESŐ
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Kisebb nagyobb tetőjavítást vállalok,
kémények javítását kúpcserép
kikenését bitumenes tetőszigetelést
törmelék elszállítást. Hétvégén is
hívható 0670/218-3343

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

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

Antik bútor felújítást vállalok. 06-
20/320-9691

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

Szobafestést, glettelést, díszburkola-
tok felrakását vállaljuk. Tel.: 06 20
360 6197    

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

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
1 év garanciával, 240*200-as,
240*210-es, és 250*200-as méret-
ben 84.900 Ft/db. Munkaidőben:
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 . 
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
1600 méretben 35 db valamint ter-
mosztátfejek, szelepek, falikonzolok
áron alul eladók. Érd.: 06-70/418-
7600

Hagyatékot, bútorokat, lakás
kiegészítőket, tollat 30.000ft ig a
pincétől a padlásig vásárolok.
Érd:06/20/804-2771

Őszi árpa eladó, ui. másfeles hor-
ganyzott lemezek eladók. 06-
70/500-2263

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.

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 69.900 Ft/db, valamint 138*208-
as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
Munkaidőben: 0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

4 db Peugeot 307 gyári alufelni
eladó. 20.000 Ft Tel.: 06-
20/3443271

Nyár végén kelt vadkacsák eladók
Tel: 0630/403-2823

Alma (több féle) eladó őstermelőtől.
Csorna, József a u. 66. 96/262-220

Eladó Junkers vegyestüzelésű Ön-
töttvas kazán 20 KW kitűnő állapotú.
Ér:+36302688864

Hús füstölést vállalok. Csorna 06-
30/974-8559

Ingyen elvihető nagy mennyiségű
kisméretű bontott tégla Kapuváron.
06302359699

Magas áron vásárolok dunnákat,
párnákat, hangszereket,
porcelánokat, faliórát, festményeket,
szarvasagancsot hagyatékból, bú-
torokat, mindenféle öreg hagyatékot
06-70/675-5104

250 db fa gyümölcsös láda külön
vagy egyben eladó. 96253-379 06-
20/465-0935

Nyár tűzifa eladó 06-20/851-1800
M-AA0954757

Istálló trágyát vásárolnék Kapuvár
környékén vagy magyar tarka álla-
tokkal fizetnék 0620/347-7093

Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
0630/274-3864.

Költöztetést, fuvarozást vállalunk.
Érd.: 06 20 360 6197

Kémények felújítása! 0630/274-
3864.

Akciósan novemberben, december-
ben ács és tetőfedő bádogos munkát,
palatető bontást, felújítást vállalok.
Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu,
lindab, bramac/. +36/70-235-6468

Autók, lakások, irodák,üzletek
klímáinak fertőtlenítése, tisztítása
Ózongenerátoros eljárással. Ér:
+36302688864

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel.
Redőnyök, szúnyoghálók javítása:
96/245-064

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

vEgyES
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Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás
és térkövezésben jártas szak, vagy be-
tanított munkásokat Csorna, Kapuvár,
Enese környékéről. Jó kereseti
lehetőség, azonnali kezdés. 06-
30/2379-845 Németh és Németh Kft.

Gyógytornászt keres egy ausztriai
egészségcentrum email: 
office@orthopraxis.at

Kapuvári JAM étterem 1 fő szakácsot
keres kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-
30/215-8577

Kapuváron az Ősze Trafikba 1 fő férfi áru
feltöltő munkakörbe keres embert Érd:
0620/911-0182 telefonszámon vagy
személyesen a trafikba

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

Németországi sertésfeldolgozó üzembe
betanított szalagmunkára keresünk
munkavállalókat azonnali kezdéssel.
Bővebb információ. Tel.: 06/30-249-07-
98.Quantum GmbH

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett
munkaviszonyt, kiemelt bérezést,
bérelőleget, ingyenes szállást, munkába
járást biztosítunk. Betanított dolgozó és
targoncás ajánlatainkból válogathatsz
Győr és Kecskemét környékén.
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS,
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 06-
70/639-9920 (JOBmotive Kft.)

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari
munkakörökbe keresünk hegesztő,
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, gépbeállító,
darukezelő, nehézgépkezelő és kon-
ténerező sofőr dolgozókat Győr és
Kecskemét környéki munkára.
Versenyképes fizetést, juttatásokat, szál-
lást, munkába járást, hazautazási támo-
gatást, bérelőleget biztosítunk.
Jelentkezz most! 06-70/415-9021 (JOB-
motive Kft.)

Kiserdei Sertéstelep Kónyba keres trak-
torost és karbantartót. Érd: h-p 8-12 óra
között a telepen. 06-30/3017-127

Hentest vagy húsipari szakmunkást,
mozgó autóra eladót és takarítónőt kere-
sek 06-70/532-1583

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás 
szervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. 06-70/593-2232,
www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

oKTaTÁS
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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.
• 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.
• 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.
• Vakkantó Állati Szaküzlet
• Vas-Edény Bolt, Beled

Mezőgazdaság, dísznövény
• Agro Profi Mezőgazdasági 
Szaktanácsadó és  Könyvelőiroda

• Horváth Faiskola

Média, internet
• infoRábaköz 
– szórakoztató és információs  portál

• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Szállás, utazás, turizmus
• Dévényi Vendégház
• Flóra Termál Kft.
• Tercia Fertőendréd Étterem és Panzió

Szépség
• 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. Méhes László ügyvéd
• Dr. Mészáros Sándor ügyvéd
• infoRábaköz 
– szórakoztató és információs  portál

• Juro Computer
• MedFour Kompresszortechnika
• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Vásárlás, kereskedelem
• 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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