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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. szeptember 6.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Okt. 10. csütörtök 17:30 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Kifordítva Együttes koncertje

Okt. 10. csütörtök 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Színház: Zsákbamacska zenés
vígjáték

További 
programok az 

infoRábaköz.hu
oldalon 

találhatók!

Szept. 7-ig
Csorna, Művelődési Központ
Antal József fotókiállítása 

Szept. 6-8. péntek-vasárnap
Fertőd, rendvezménysátor
Fertődi Városnapok

Szept. 6. péntek  19:00 óra
Csorna, piactér
Ocho Macho koncert

Szept. 6. péntek 21:30 óra
Csorna, piactér
Bagossy Brothers Company
koncert

Szept. 7. szombat 18:00 óra
Csorna, piactér
Pál Utcai Fiúk

Szept. 7. szombat 21:30 óra
Csorna, piactér
Magna Cum Laude koncert

Szept. 8. vasárnap 20:00 óra
Fertőd, Ált. Isk. udvar
Edda koncert

Szept. 13. péntek 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
BLOW UP! Péntek 13 - Pixa

Závada Pál: Hajó a ködben
Závada Pál új könyvének hősei az ország leg-
nagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manf-
réd Műveknek az örökösei - a gazdasági,
politikai és szellemi élet ismert szereplői és
magánemberek, barátok és vetélytársak, nők
és férfiak, egy izgalmas viszonyokból szőtt,
nagyszabású rokonság. De minthogy több-
ségük zsidó származású, és 1944 életveszélyes
tavaszán vagyunk, az ő történetük - a családtagok roppant va-
gyona folytán - egyszeri és különleges lesz, huszadik századi
történelmünk egyik közismert esetévé válik. 

Orvos-Tóth Noémi: Egy nárcisztikus
hálójában
A szerző klinikai és mentálhigiéniai szakpszic-
hológus, pszichológia szakos tanár. Főbb érdek-
lődési területei a transzgenerációs átadások, a
korai kötődés felnőtt párkapcsolatokra gyakorolt
hatásai és a traumák élethosszig tartó befolyása.
Magánpraxisa mellett előadásokon, cikkekben
igyekszik népszerűsíteni a pszichológiai is-
mereteket. Új könyvében arra keresi a választ, hogy hogyan lehet
felépülni egy érzelmileg bántalmazó kapcsolatból. 
A 37 éves Kriszta párkapcsolati problémákkal keresi fel a pszicholó-
gust, majd fokozatosan ébred rá, hogy nem csak magában kell keres-
nie a hibát...

Jensen E. Frances, Amy Ellis Nutt: A ka-
masz agy - Útikalauz a serdülőkorhoz
Miért olyan idegesítőek a tizenévesek? Miért
gyűrnek fontos iskolai üzeneteket a táskájuk
aljába, miért képtelenek rendet tartani maguk
körül, miért állítanak haza egyszer csak kékre
festett hajjal? Frances E. Jensen, a nemzetközi
hírű neurológus (nem mellesleg két fiú éde-
sanyja) ilyen és hasonló kérdéseket tesz fel és válaszol meg, szülői
tapasztalatai mellett a kamaszaggyal kapcsolatos legfrissebb tu-
dományos eredményekre támaszkodva, olvasmányos, közérthető,
nem egyszer humoros stílusban.

Szept. 15. vasárnap 17:00 
Csorna, Premontrei Apátság
Rendkívüli tárlatvezetés a láto-
gatóközpontban

Szept. 20. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Dumaszínház: Szom-
szédnéni Produkciós Iroda

Szept. 20-22. péntek-vasár-
nap
Fertőd, Esterházy-kastély
XII. Haydn-Vonósnégyes
Fesztivál

Szept. 25. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Hangraforgó Együttes

Szept. 28. szombat 18:00
óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Kőhalmi Zoltán
önálló estje

Okt. 5. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély, Mari-
onettszínház
Sárik Péter Trió – Jazzkívánság-
műsor különkiadás

OLVASNIVALÓ
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával

Adja fel hirdetését

online!

hirdetes
info.hu

Egyszerű, 
kényelmes, gyors.

Bankkártyás fizetés!
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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

Citroen C4 Picasso 1,6 benzin, 120
LE, 2011-es évjáratú, 72.000 km-rel,
újszerű, megkímélt állapotban eladó.
Érd.: 06-20/772-0640

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

Peugeot 206-os 2001-es, 95.000 km
1900 diesel újszerű állapotban
megkímélten friss műszakival, felújí-
tott MTZ 50-es friss műszakival
eladó, vagy elcserélhetők MTZ 52-
esre , hasonló traktorra. 7 m-es per-
metező olcsón eladó.
06-20/390-4340

Keresek veterán OSO, Kühne, Excel-
lent, Talisman, Uzsok márkás
kerékpárokat, alkatrészeiket.
06305015419

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

Tojóhibridek Tetra SL jércék 4 hóna-
posak kaphatók 1500 Ft/db a Vit-
nyédi kertészetben. Érd.:
06-70/555-6606

Tojóhibridek tetra SL 20 hetesek
eladók. 06-20/564-0552

Eladó 6 hetes előnevelt csirke,vegyes
ivarú és színű. 17,21 hetes kakasok.
Szany. Érd.: 06202052883.

Előnevelt fehér húshibridek elője-
gyezhetők, 14, 19 hetes jércék és
csibetáp kapható. Babót 06-70/337-
3514

Németjuhász kölykök eladók. Babót
06-70/459-6788

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Tojótyúkok eladók 06-30/416-7064

Malacok eladók 3 db   ár: 14000
Ft/db    Érd: 0670/345-4259

37 éves fiatalember barátnőt keres
komoly kapcsolatra. ´Tel.: 06 20 924
6071

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

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 áraján-
latot! 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

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

Takarító szolgálat társasházak üzletek
irodák üzemek családi házak
takarítása. Épület karbantartás,
Ausztriában is. 06-20/590-9248
www.eltakaritunk.hu 

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

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

JÁRműCsornán eladó 110 nm-es, 3 szobás
családi ház. 640 nm-es telken,
garázzsal, melléképületekkel. Gáz,
cserépkályha, vegyestüzelésű kazán
fűtéssel. Érd.: 06-20/2532862

Sopron közepén csendes
zsákutcában, III. em.-i, 2 szobás
lakás eladó. Ár: 24,5 M Ft. +36-
30/957-5586

Kapuváron építési telket vásárolnék,
akár lebontásra váró házzal együtt is
06-70/277-3236 esti órákban

Kónyban 3 szobás, összkomfortos
családi ház 1430 m2-es telken
eladó.   13,5 mFt CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Családi ház eladó Kisfaludon.
Összkomfortos 25 fő elszállására is
alkalmas. 06-20/398-5670

Farádon az Árpád és a Várdomb utca
között 1100 nm építési telek eladó,
jelenleg csak szennyvízzel ellátott Ár:
11 ezer Euró 06-30/447-5596

Eladó Kapuvár belterületén 90 nm, 2
szobás családi ház. Rendezett ál-
lapotú, gázfűtéses. Terület 1364 nm
rajta udvar, gazdasági épület talál-
ható. Ár: megegyezés szerint 06-
30/9370-655

Kapuváron a kiflibe I. emeleti lakás
garázzsal együtt eladó   Érd:
0630/450-8537

Csornán központhoz közel 3 szobás,
összkomfortos családi ház 634 m2-
es telken eladó. 25,6 mFt CsornaIn-
gatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Csornán az -Opel szalon mellett-
300  m2-es, 8 kamerával megfigyelt
RAKTÁRhelyiség KIADÓ.  189.000,-
Ft/hó CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77  

Üzlethelyiség kiadó Csornán hosszú
távra. 06-70/590-6807

Hajdúszoboszlói 4 napos üdülés své-
dasztalos reggelivel, menüválasztá-
sos vacsorával 14.100 Ft/fő.
Tel.:06-70/313-5501, www.hajdus-
zoboszloszallasok.hu

Kapuvár belvárosában 67 nm2 -es
lakás kiadó   Érd: 0620/502-4309

Kiadó

INGATLANBÖRZE
eladó és kiadó ingatlanok

ÁllaT

SzolgÁlTaTÁS

TÁRSKERESŐ

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Festést, burkolást, parkettázást rövid
határidővel vállalunk. Precíz munka,
kedvező ár. Hívjon bizalommal! 06-
20/252-5808, 06-20/391-2004

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: hericsre-
dony@gmail.com

Lomtalanítást vállalok. Akár ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát. Fe-
lesleges holmit elszállítok. Egész
lakás ürítését is vállalom. 0670/882-
6590.

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft szín-
választékkal, raktárkészletről elvihető.
0 6 - 3 0 / 6 3 9 - 1 5 7 4
www.szaszabutor.com

Aranypénzeket, ezüstpénzeket, 
komplett pénz gyűjteményeket eset-
leg régi hagyatékot vásárolnék. Tel.:
06 30 351 9237

Vörös kavics eladó Hövejről 1.250
Ft+ÁFA / tonna áron. Tel.: 20/3741-
383

Eladó 1 db íróasztal, 2 db antik 2 ajtós
szekrény, 1 db sertéskatroc hagyaték-
ból. Tel.: 06-20/772-3306

Soproni, kékfrankos, minőségi
szőlőtermény eladó: 90 Ft/kg. Tele-
fonszám: +36-30/338-9892, +36-
30/338-9455.

Őszi árpa eladó. 06-70/500-2263

2 db-s szekrénysor 280x175x50 cm
30.000 Ft-ért, rekamié + 2 fotel
ingyen elvihető Csornán 06-20/946-
0393

Szagos Izabella szőlő Kapuváron
eladó. 06-30/487-6905

Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
1600 méretben 80 db valamint ter-
mosztátfejek, szelepek, falikonzolok
áron alul eladók. Érd.: 06-70/418-
7600

Fehér szőlő szeptemberi szüreteléssel
eladó Fertőszentmiklóson 06-
30/6522-389

Kékfrankos szőlő eladó Fertőszent-
miklóson szeptemberi szüreteléssel
06-30/6522-389

Őszibarack, körte, alma, szilva, szőlő
étkezésnek és cefrének is eladó Tel:
0630/667-0286   0696/253-140

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

Szőlődaráló 20 literes présen házi
készítésű jó állapotú eladó. 06-
20/394-3180

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

Befőzésre paradicsom eladó, 5 kg
fölött 300 Ft/kg Várkonyi József
Csorna, Pozsonyi u. 27. 06-20/537-
5210

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivitel)
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.

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott nyílászárók nagy választékban
600 db-os raktárkészletről azonnal vi-
hetők! 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 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
0630/610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre
u. 13.

Ágyhoz kötött, minimális ápolást
igénylő, 84 éves nőbeteghez keresünk
gondozót Csornán, hétköznaponként
11.00-17.00 közötti időtartamban.
Tel.: 06-20-356 2965

Tűzifának kivágott diófa és franciaágy
180x200   ráccsal, matraccal eladó
Érd: 0630/450-8537

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

Szobafestés mázolás glettelés hívjon
bizalommal Horváth Arnold 06-
20/212-5633

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

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

vEgyES
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Állásbörze rovatunk már az 
infoRábaköz.hu portálon 

is megjelenik!

ÁLLÁSBÖRZE
állásajánlatok, képzések

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.

Mozgóárus autóra B jogosítvánnyal
rendelkező értékesítőt keresünk Ka-
puvár környékéről. Előny:
kereskedelmi végzettség. Érd.: 06-
30/6688895 Cserpes Sajtműhely

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

Horváth Ernő Szaniszló ev. keres
húsipari szakmunkást vagy segéd-
munkást teljes munkaidőben, vagy
akár részmunkaidőben. Nyugdíjas
vagy tanuló is lehet. Érdeklődni tele-
fonon: 06-70/532-1583

Műkörmöst, fodrászt alkalmazotti
viszonyba felveszünk. Magas fix bér!
Érd.: 06 30 907 9441

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

Farádon a Karaván Kávézóba ok-
tóberi kezdéssel pultos munkatár-
sakat keresünk, lottózós végzettség
előny, de nem feltétel. Kiemelt
bérezés. Pályakezdők jelentkezését
is várjuk. Ré-Sziget Kft 06-70/3115-
115

Ost-Invest Ingatlan Iroda azonnali
belépéssel munkatársat keres. 06-
30/9471-384

Takarítónői munkatársat keresek
Ausztriába heti 3 alkalomra kb. 4 hó-
napra, lehet nyugdíjas is. 06-70/588-
6674

Gépjárművezetőt keresek nyerges-
billencs szerelvényre C + E
kategóriás jogosítvánnyal, sofőr kár-
tyával rendelkezőt azonnali kezdés-
sel, Szárföld és Csorna környékéről.
Kövér és Bebes Kft. 06-20/9569-614

Női-férfi fodrász munkatársat kere-
sek hegykői munkahelyre 06-
20/7733-886 Termálszalon hegykő

Bejárónőt keresek Fertődre földsz-
intes családi házba heti másfél napra
(kb. 7 óra takarítás +3 óra vasalás)
csak tapasztalattal és referenciával
rendelkezők hívását kérem 06-
30/797-1626 Güner Tünde

Sofőrt keresek heti 3 alkalomra
Ausztriába napi 10000,- Érd:
0630/601-2028

Kapuvári Szent Kristóf étterem és
panzió felvesz kisegítő pultos- fel-
szolgáló munkatársat 4-6-8 órában
Érd: 0630/969-2350

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



112019. szeptember 6. ÁLLÁSBÖRZE
Középiskolai nyelvtanár német
nyelvből vállal: nyelvoktatást diákok-
nak és felnőtteknek, nyelvvizsgára
felkészítést, érettségire felkészítést
közép- és emelt szinten. Csorna 06-
70/2499-557

Matematika-fizika felkészítés
(érettségi, felvételi), korrepetálás (ál-
talános és középiskolásoknak)
Veszkényben. +36705994566

Gitároktatás 7 éves kortól, akkor-
dozási, pengetési és hangszer-
kezelési technikák, a gitározáshoz
szükséges elméleti ismeretek
tanítása, különböző zenei stílusokkal
való ismerkedés +36 20 236 6634
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2019. szeptember 6.14

A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy min-
den szám csak egyszer szerepelhet soronként vagy oszloponként.  A nagy négy-
zetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer  szerepelhet egy szám.

SUDOKU

könnyű

haladó
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