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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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A Biztonsági Zóna első
számában a baleseteket is
előidéző járművezetői
magatartási formák 
okaira fókuszáltunk. A
folytatásban a téli idő-
járási viszonyokra való
felkészüléssel foglalko-
zunk, ami a közlekedés
szempontjából elenged-
hetetlen. 

Vélhetően a téli gumik már
mindenkinél felkerültek az
autókra, vagy legalábbis a
közeljövőben felkerülnek.
Nagyon fontos, hisz ez az
alapja mindennek!

A téligumi mintázata sűrűn
elhelyezkedő apró lamellák-
ból, erőteljes, mély ka-
paszkodórészekből áll.
Feladatuk a vonó- és
oldalirányú, valamint a
fékezőerő hatékony átadása,
továbbá a kapaszkodás – ha
kell, havon, jégen, nyálkás-
csúszós útfelületen is. A
téligumin található mély és
széles hosszanti, illetve
oldalirányú mintaárkok
kivetik magukból a havat, és
biztosítják a jó vízelvezetést.
A téli gumi anyaga lágyabb
a nyárinál, így a hideg (+ 7
Celsius fok alatti) aszfalton
sem válik merevvé.
De hogyan is tudunk meg-
győződni arról, hogy a (téli)
gumiabroncsunk a járműre
felszerelhető és a köve-
telményeknek teljes egé-
szében megfelel? 
Nézzük mire kell figyelni!
A gumiabroncs méretének,
terhelhetőségének és sebes-
séghatárának meg kell felel-
nie a jármű vonatkozó
adataival.
Azonos tengelyen lévő
kerekekre csak olyan gumi-
abroncsok szerelhetők, me-
lyeknek azonos: a mérete, a
szerkezete, a teherbírása, a
mintázati jellege (nyári, téli).
A mintázat mélysége, a téli
gumiabroncsok esetében
érje el legalább a 4 mm-t.
Ellenőrizzük az elörege-
dését. Ráutaló jelek lehet-
nek, ha a gumi oldalfala, a
külső futófelület, a vállrész
vagy az abroncsperem re-
pedezett illetve defor-
málódás figyelhető meg
rajta.

És ha már felkerültek a gu-
miabroncsok, rendszeresen
(naponta szemrevételezve,
mérő műszerrel 1-2 hetente,
hideg állapotban) ellenőriz-
zük a guminyomást. Ter-
mészetesen egyre több
azon járművek száma,
melyek már guminyomás el-
lenőrző rendszerrel (TPMS)
vannak felszerelve. Ez a
rendszer automatikusan fi-
gyelmezteti a járművezetőt,
ha nyomásesést érzékel és
jelzi az aktuális értéket.   

Nagyon érdekes és sokkoló
azon statisztikai adatok
eredménye, miszerint csak
Európában, az alacsony gu-
minyomás miatt, az autósok
évente kb. 2 milliárd liternyi
üzemanyagot pazarolnak el,
4,8 millió tonna széndioxid-
dal szennyezik a levegőt és
12,2 millió gumiabroncsot
koptatnak el idő előtt. Ál-
talában az autósok 70%-a
alacsony abroncsnyomással
jár.
Természetesen a téli köz-
lekedésre való felkészülés-
nek vannak egyéb velejárói

is. Ilyenkor gyakrabban elő-
fordul, hogy párásodnak az
autó ablakai.  Mit tehetünk
ez ellen?
A legjobb kezdeti megoldás
a levegő páratartalmának
csökkentése, melyekre a mai
autók zömében már van
lehetőség, hiszen a legtöbb-
jük légkondicionáló beren-
dezéssel van felszerelve. Ha
van az autóban légkondi-
cionáló, a párátlanítást
annak bekapcsolásával kell
kezdeni. A párátlanításhoz a
légáramlatot az ablakokra
kell irányítani. Hideg mo-
tornál persze a szellőz-
tetőrendszer még nem fogja
fűteni a szélvédőt, de a
légáram a lecsapódott ned-
vesség leszárításában is
segíthet. A hátsó ablakok és
már a visszapillantó tükrök
esetében is egyszerűbb a
dolgunk, hisz ezek fűtő-
szálakkal vannak ellátva és
viszonylag hamar képesek
megkezdeni az üveg fel-
fűtését. Az oldalsó ablakok
esetében a legnehezebb a
dolgunk (főleg teli utastérrel

és esőben), ilyenkor elen-
gedhetetlen a páramen-
tesítő törlőkendő vagy
szivacs.
Fontos, hogy  rendszeresen
ellenőrizzük:
- az ablaktörlő lapátok ál-
lapotát
- a szélvédő mosó folyadék
szintjét és téli állapotát
(fagyálló)
- a hűtőfolyadék fagyál-
lóságát
- a fényszórók és egyéb lám-
pák tisztaságát és megfelelő
működését
- a rendszámtábla
olvashatóságát
- akkumulátor állapotát (Ha
hidegben nehezen indul
vele a jármű, csere éretté

Erdős Vilmos közlekedési és munkavédelmi szakértő rovata

vált. Töltéssel, átmenetileg
egy kis időt nyerhetünk
vele!)
- használjon gumiszőnyeget
(nagyon előnyős ilyenkor!)

És végül, de nem utolsó
sorban a téli autózásnak is
elmaradhatatlan kelléke az
óvatosság és a türelem.
Mindig legyen időnk arra,
hogy a havat, jeget letakarít-
suk az autónkról, fontos
ugyanis, hogy kilássunk.
Mindenképpen ügyeljünk
arra, hogy bőséggel hagy-
junk menetidőt. Biztonság-
fokozó tényező, ha nem kell
sietnünk, ha vezetés közben
nem kell az órát néznünk,
azaz arra tudunk koncentrál-
ni, amire valójában kell.
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Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Médiapartner/hírforrás:

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

Nov. 30. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping
Acustic 69

Dec. 5. csütörtök 17:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
IV. Mikulásváró parti a Fabula
együttessel

Dec. 6. péntek 14:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Mikulás ünnepség és a Garabon-
ciás Együttes Mikulásváró kon-
certje

Dec. 7. szombat 14:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Adventi családi délután Eszter-
házán

Dec. 7. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Vastag Csaba adventi koncertje

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

Nov. 22. péntek 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Made in Hungária musical

Nov. 23. szombat 10:00 óra
Szany, Művelődési Központ
Beszélj bátran konferencia

Nov. 23. szombat 14:00 óra
Kapuvár, Múzeum
Montázs Kézműhely Egyesület
karácsonyi vására

Nov. 23. szombat 15:15 óra
Kapuvár, Pepó Vendéglő (ren-
dezvénysátor)
Szent Katalin napi búcsú

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

Nov. 23. szombat este
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Deadline rock fesztivál

Nov. 23. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Retro party

Nov. 23. szombat 23:00 óra
Kapuvár, Pepó Vendéglő (ren-
dezvénysátor)
Szent Katalin napi Retro Party Dj
Sniper - Dj Pepó 

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

Nov. 27. szerda 17:30 óra
Beled, ÁMK
Hangraforgó együttes koncertje –
Ady versek

Nov. 30. szombat 10:00 óra
Fertőd, Elit melletti park
Jótékonysági köztéri takarítás

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

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
Dec. 7. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Ocho Macho koncert

Dec. 8. vasárnap 18:00 óra
Kapuvár, Művelődési Ház
Hanság Big Band és Malek Andrea
karácsonyi koncertje

Dec. 13. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Wolf Kati karácsonyi koncert

Dec. 14. szombat 17:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Movement Dance Shool: Diótörő 2.

Dec. 15. vasárnap 15:00 és
17:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Movement Dance Shool: Diótörő 2.

További
programok az 

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!
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Cristiana Pedersoli – Apám, Piedone
Ki ne ismerné Piedonét, az óriás termetű, dörgő
hangú nápolyi zsarut, aki vasöklével rendszabá-
lyozta  meg  a  rosszfiúkat,  és  ha  úgy  esett,
megvédte a rosszlányokat is. Aki nagykanállal
falta a hagymás babot, és két kézzel osztotta a
pofonokat. Filmjein generációk nőttek fel. Az
egykori élsportoló – úszóbajnok és válogatott
vízilabdázó –, majd világsztár Bud Spencer, azaz
Carlo  Pedersoli  odaadó,  bölcs  és  támogató  apa  is  volt. 
Lánya, Cristiana három évvel imádott apja halála után érzett
magában elég erőt, hogy papírra vesse emlékeit.

Milly Johnson – Légvárak és régiségek
Van amikor egy halálközeli élmény ad egérutat
a boldogsághoz. Lewis Harley menő befektetési
bankár, ám egy szívroham rádöbbenti, hogy töb-
bet akar az élettől, így felépülése után belevág
régi  álma  megvalósításába,  és  régiségboltot
nyit. Az egész életét régiségek között töltő Bon-
nie Brookland torkig van zsugori és rosszindulatú
főnökével, és amikor a véletlen Lewis boltjába sodorja, örömmel fo-
gadja a férfi állásajánlatát. Hamar kiderül, hogy több van köztük
főnök-beosztott kapcsolatnál, ám az élet az útjukba áll: mindketten
házasságban élnek, titkaikat és traumáikat pedig még saját maguk
elől is rejtegetik. Kapnak-e egy utolsó esélyt a boldogságra?

Schäffer Erzsébet – Párarajzok
Jó néhány mesét rejtettem a párarajzok mögé. Mert
most  egy  könyv  erejéig  csak  visszatértem  az
útközben megesett történeteimhez. Mondjam, hogy
ez a „műfaj” a kedvencem? Hol mosolyos, hol köny-
nyes ismerkedős játék. Nincs nagy hűhó körülötte,
elég, ha fölszáll az ember egy vonatra, keresztbe
teszi a lábát, és figyel. Vagy leül, mondjuk, pacalt
enni a piacon három marcona férfi mellé. De álmo-
dozhat is egy fiú lelkébe bújva egy kék öbölre néző ablakban. Elkísér
egy csudanőt Kecskeméttől Alaszkáig. Öreg katonamesét hallgat köny-
nyes szemmel, és szamarat lovagol a rilai kolostort övező hegyekben... 

OLVASNIVALó
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával
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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,
teljes körű ügyintézéssel. Szállítás
megoldható. Tel.: +36-20/521-9183
(Bontótéka Kft. Regisztrált
autóbontó)

BMW Z4. 2,5i   (2004-es, Mag-
yarországon forgalomba helyezett)
kifogástalan műszaki és esztétikai
állapotban (a vászontető mintha új
lenne) garantált  73.000 km-el tula-
jdonostól eladó. 2.990.000 Ft Érd.:
0630/9372-441

Mitsubishi Colt 2009-es, 1,3 ben-
zines, 3 ajtós jó állapotban eladó. Iá:
1,4 M Ft 06-30/477-9972

2002-es A Mercedes 1.7, teljesen
gyári állapotban automata váltóval,
180.000 km-rel, osztrák papírokkal
eladó (bontásra is) Iá: 150.000 Ft 06-
20/2911-682

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

25 hetes jércék (kezdenek tojni) és
csibetáp kapható. Babót 06-70/337-
3514

9 db birka felszámolás miatt eladó.
Iá: 15.000 Ft/db Himod, Dózsa u. 48.

Malacok eladók Mihályiban Korona u.
52. 06-30/364-8586

Malacok eladók Kisfaludon Rákóczi
u. 26. 96/253-127

Hízott sertések vágásra eladók és 10
db malac eladó. Kapuvár 06-30/391-
5309

8 db 25 kg-os malac eladó. 06-
20/214-4854

Malacok eladók Kapuváron, ugyanitt
trágya ingyen elvihető. 06-30/906-
6646 06-30/661-4237

Nem Adom fel Társkereső Iroda is-
merkedési estet tart 2019.12.07-én
Öntésmajorba a Söntés Étteremben.
Mindenkit szeretettel várunk. Bővebb
információ: 06-20/411-4325

185 cm magas 60 éves elvált férfi
korban magasságban hozzá illő tár-
sat keres hosszú távú kapcsolatra
06-20/516-5246

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

Lakásfelújításon gondolkodik? Hívjon
bizalommal! Vállalunk: festést,
burkolást, parkettázást, kisebb belső
átalakítást, nyílászárócserét,
betonozást. 06-20/252-5808 06-
20/391-2004

JÁRműGarázst vennék Csornán a Vilmos
parkban, reális áron. +36708863887

Kapuváron 2. emeleti 64 m2-es
téglaépítésű lakótelepi lakás eladó.
Érd.: +36-30/594-0146

Csornán Egerfa u. 16. alatt 80 nm-es
sarki családi ház 671 nm-es telken
eladó. Fűtése gázkonvektor és 2 db
cserépkályha. 06-30/332-4389

Répceszemere határában 2,5 ha rét
eladó. Érdeklődni: 0630/8234639

Kapuváron felújított lakás eladó.
96/240-544

Kapuvár 15 km-es körzetében földet
vásárolnék. 06-30/371-9082

Kapuváron bútorozatlan központi
fűtéses lakás eladó, vagy kiadó. 06-
20/5716-524

85-86-os autópálya szilsárkányi felha-
jtótól 3 km-re Pásztoriban szoba-
konyha, melléképületes téglaház 1230
nm-es telken eladó. Iá: 2,5 M Ft 06-
70/524-7017

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

Csorna belvárosában garzonlakás
hosszú távra kiadó. 06-30/9692-726

Kapuváron családi ház bútorozottan
kiadó. Érd.: 06-70/9532394

Kiadó
ÁllaT

SzolgÁlTaTÁS

INgAtLANBÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

TÁRSKERESŐ
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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

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

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

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

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

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

Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
0630/274-3864.

Gyógyító masszázs Kapuváron és
környékén. Hívásra házhoz is
megyek 06-30/277-0759

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

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

Karácsonyra fenyőfa kiválasztható.
Csorna, Damjanich u. 13. 06-
70/4292-165

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.

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

Kisipari sarokpad nagy asztallal 3
székkel, ülőgarnitúra 3 részes, 2 db
fotelágy, konyhai edények felsz-
erelések eladók. Ár megegyezés sz-
erint. 06-30/3487-794

Akác fűrészáruk, pallók, deszkák,
kerítéslábak, kerítés elemek akár
gyalult kivitelben is, lépcsők, korlá-
tok, konyhabútorok készítése. Bér-
fűrészelést vállalunk. Érd.:
06-30/408-0313

Kisméretű lovas kocsi póniló után
való eladó. 96/280-215

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

Alma kapható őstermelőnél. Csorna,
József A u. 66. 96/262-220

Normann, ezüst karácsonyfák
kiválaszthatók Szilsárkányban. Nagy
választékban (2-3m). 06-70/375-
0546 06-30/227-2803

Fertőszentmiklóson karácsonyfának
normann fenyőfa ünnepek előtti
kivágással lefoglalható. Ár: 3.500
Ft/m 06-20/389-3221

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

Seprűcirkot vennék 96/263-627

LEGÓK  nagyon olcsón eladók. Star
Wars, híres épületek stb. 06/30-79-
369-89

Dobozos teherautóval vállalunk
költöztetést, fuvarozást Ma-
gyarországon, Ausztria területén. El-
sősorban Sopron és 100 km-es
körzetében. 06-20/322-6116

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

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

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

Mátis Emelőkosár Kosaras autó bér-
beadás, favágás, eresztisztítás
0 6 3 0 4 8 6 8 9 7 0
www.matisemelo.mozello.hu 

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

Vízvezeték szerelés,kisebb fürdő-
szobák csaptelep cserék, WC tartály
javítás Nagy Attila e.v 0670 4153553.

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

vEgyES



Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 0043-660-291-
4770, 0043-664-599-9695
(Pabian&Partner)

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

Lelkes csapatunk felnőtt jógaoktatót
keres. Helyszín: Szil, heti egy alka-
lom. 06-70/391-8544

Korrepetálást, általános iskolások
napi felkészítését vállalom tanító és
magyar szakos tanárként. 06-
30/830-0917
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A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden
szám csak egyszer szerepelhet soronként vagy oszloponként.  A nagy négyzetrács további
3x3-as négyzeteiben is csak egyszer  szerepelhet egy szám.

SuDOku

HALADó

kEZDő
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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