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2019. december 20.2

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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2019. december 20.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Jan. 24. péntek 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Dombóvári István
önálló estje

További  programok az 

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

Dec. 31. kedd 22:30 óra
Csorna, kemping
Acustic 69 szilveszter 

Dec. 31. kedd 23:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Szilveszter a Mongoose zenekarral

2020. jan. 4. szombat 16:00 
Kapuvár, Szent Ferenc templom
Újévköszöntő Koncert 
Ars Camerata kórus

Jan. 17. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Dumaszínház: Mogács
Dániel önálló estje

Dec. 20-21. péntek-szombat
19:30 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
III. Kapuvári Rock Karácsony

Dec. 21. szombat 16:00 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Jótékonysági hangolódás: Kiss V.
Balázs illuzionista & bűvész kará-
csonyi varázslata 

Dec. 21. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
A Hendrix Project bemutatja: 
Hendrix 77

Dec. 22. vasárnap 16:00 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Adventi gyertyagyújtás

Dec. 26. csütörtök 22:00 óra
Csorna, kemping
Delta karácsony

Dec. 28. szombat 20:00 óra
Csorna, Pipitér vendéglő
Eve Six évzáró

Dec. 31. kedd 20:00 óra
Kapuvár, Pepó vendéglő
Retro szilveszter – Dj Pepó

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.

kÖZÉrDEkŰMédiapartner/hírforrás:
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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

Autóbontó Nagycenk. Gépjárművek,
roncsautók leadása, felvásárlása, hi-
vatalos bontási igazolás kiállítása,
teljeskörű ügyintézéssel. Szállítás
megoldható. Tel.: +36-20/521-9183
(Bontótéka Kft. Regisztrált
autóbontó)

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

Strasser galambok és pulykák
eladók. 06-70/6643-734

120-150 kg hízósertések eladók.
Rábatamási 06-30/911-7553

Hízók kb. 120 kg-osak eladók. Ár:
550 Ft/kg 06-20/384-7646

200 kg-os sertés eladó! Érdeklődni
a 253-487 vagy +3630/6047105

8 hetes nőstény kaukázusi juhász
kiskutyák oltva, féregtelenítve,
csipelve eladók. 0630/913-1052.
Bősárkány.

Cirákon Fajtatiszta Német juhász
kiskutyák eladók! Érd:06307768819

Egy éves tanyasi nagytestű tyúkok
eladók! Tel.: 06704536286

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

10 db leválasztott malac és 6 hóna-
pos komondor kan kutya eladók Fer-
tőszentmiklóson. 06-30/286-1551

60 év feletti hölgyet keresek élettársi
kapcsolatra 06-30/347-8693

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

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

Szőnyegtisztítás Felsőfokon garan-
ciával. Ipari vegytisztítás, porta-
lanítás, atkátlanítás ingyenes
szállítás 06-20/447-2726

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

Épületek, bővítések, átalakítások
építészeti tervezését, épületek
felmérését vállalom.
arpasigergo@gmail.com, 06 30 254
55 64

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

Beázik a tető? Cseréptetők,
palatetők, lemeztetők lapostetők
javítása, bádogos munkák, eresz-
csatornázás, tetőfedés, lapostetők
szigetelése, kémények javítása,
kúpcserepek kikenése, épületek
külső-belső felújítása, javítások vál-
lalása. 06-20/293-1175

JÁRműCsornán a Rét utcában külön hrsz
számmal rendelkező 600 nm-es
építési telkek eladók. Érd.:06-
70/271-5765

Szilsárkányban Fő utcán 1500 nm-es
telek eladó. Iá: 1,2 M Ft 06-30/228-
7947

Garázst vennék Csornán a Füzesben
vagy a Vilmos parkban. 06 70 886
3887

Családi ház Csorna közelében azon-
nal költözhető, fagymentes garázs a
Petőfi lakótelepen, Stihl MS650-es
láncfűrész, 50 köbcentis négyütemű
kismotor eladó. 06-30/9373-733

Kapuváron teljesen felújított lakás
eladó, azonnal költözhető 06-
30/480-8012

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

Kapuvár központjában lakás kiadó
06-20/8519-911

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

Kapuváron kiadó 100 nm2-es bú-
torozott lakás. Információ:
06709532394

Csorna központjában kétszobás lakás
+ garázs, 46 nm üzlet/iroda, 90-270
nm raktár kiadó. 06-30/969-1467

Kiadó

ÁllaT

SzolgÁlTaTÁS

INgAtLANbÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

TÁRSKERESŐ
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Alaptestek, koszorúk, monolit-
födémek betonacél hajlítását rövid
határidővel vállalom. Bognár Richárd
06-30/264-6832

Napelemes rendszerekhez pályáza-
tok intézése (CSOK, Babaváró, MFB
0 %-s hitellel) 06-20/275-3552

Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/426-50-43.

Megrepedezett házak falainak
összepántolása, alaperősítés, fal-
alászigetelés fűrésztechnikával,
kőművesmunkák, burkolás, gipsz-
kartonozás vállalása a +36-20/435-
3710 telefonszámon.

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.

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.

Normann fenyő karácsonyra kertből
kiválasztható. Csorna Kmety Gy u. 24
06-30/6497-666

11 db jó minőségű nagybála széna
eladó. 7.000 Ft/db 06-30/560-9516

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.

Szójadara kapható ömlesztve 14.200
Ft/q (142 Ft/kg), zsákolva 15.000
Ft/q (150 Ft/kg). Kapuvár
www.vorostakarmany.hu 06-
70/3373-514

Csornán akác fűrészáruk, pallók,
deszkák, kerítéslábak, kerítés ele-
mek akár gyalult kivitelben is, lép-
csők, korlátok, konyhabútorok
készítése. Bérfűrészelést vállalunk.
Érd.: 06-30/408-0313

Fenyőfavásár! Dec 9-től dec 24-ig.
Csornán Horváth fagyizó ellőtt a
parkolóban. Kapuváron Spar
parkolóban a Rábahidnal. SZEBBNÉL
SZEBB valogatott fenyőfák kaphatók.
Kérésre befaragjuk - tároljuk -
házhozvisszük. Lehet jönni válogatni
- alkudozni. Luc-Ezüst-Nordmann!

Füstölt sertéshús termékek folyama-
tosan kaphatók. Beled 96/257-275

Száraz helyen tartott kiskocka
szalmabála eladó 200 Ft/db 06-
30/746-7771

Sürgősen eladó HP Pavilion laptop:
AMD processzor, 4 GB RAM, Win-
dows 10. Érd.: 06-20/772-0640

Kisipari sarokpad nagy asztallal 3
székkel, ülőgarnitúra 3 részes, 2 db
fotelágy, konyhai edények felsze-
relések eladók. Ár megegyezés 
szerint. 06-30/3487-794

80 éves édesanyám mellé gondozót
keresek. Független nyugdíjas jelen-
tkezőket várok, akik leinformál-
hatóak, referenciával rendelkeznek.
06-30/7286-137

Hagyatékot, bútorokat, bontószéket,
gyalupadot, tollat 300.000 Ft ig
vásárolok. érd:06/20/804-2771

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

Szovjet filmfelvevő 1920-as gyártású
eladó. 06-30/480-8012

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

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

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

II. éves, tapasztalattal rendelkező
óvodapedagógus hallgatóként gyer-
mekfelügyeletet vállalok Csorna és
környékén. 06-20/3916-278

vEgyES
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Személyautó és kisteherautó
javításában jártas, gyakorlattal ren-
delkező autószerelőt keresünk hosszú
távra, akár azonnali kezdéssel. Szabó
Autószerviz, Veszkény 06-20/947-7018

Karosszérialakatos munkatársat
keresünk ,kiemelt akár osztrák bérezés-
sel. SV Autócenter Mosonmagyaróvár,
info@svauto.hu 30/9375486,
30/9161589 Gyakorlat szükséges !

Ausztriába 2 fő MG-i gépszerelőt
keresünk, akár azonnali kezdéssel,
alapfokú német nyelvtudással. Érdek-
lődni: 00-43-699-19912300,
office@technikservice.at Schneider
Technik Service Gmbh 2454 Traut-
mannsdorf an der Leitha

Csornán Fehér Ló kocsmába pultost
felveszek kitűnő feltételekkel. 06-
30/226-8266

Petőházi SPAR áruházba másodállásos
munkára női takarítót keresünk. Lehet
nyugdíjas is 0620/451-1790

„B” kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező munkatársat keresek kisáru-
szállításra havi 11-13 munkanapra.
Nyugdíjas is lehetséges. 06-30/235-
5970 Bárkovics Csaba

Betonmixerre ill. pumpára keresünk
gépkocsivezetőt Kapuvár környékéről.
06-30/235-5970

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

ÁLLÁSbÖrZE
állásajánlatok, képzések

oKTaTÁS



112019. december 20. ÁLLÁSbÖrZE



2019. december 20.12



132019. december 20.



2019. december 20.14



152019. december 20.

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.
• Rézmán János – hegesztés, élezés
• 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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