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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. február 8.4 Hírek, információk

a térségből és a világból

Influenza helyzet
Tovább nőtt az in-
fluenzaszerű meg-
betegedések száma.
Január végén az előző
hetinél 70 százalékkal
több, 65 000 beteg
fordult orvoshoz in-
fluenzaszerű tüne-
tekkel.

Az ország egész területén
több influenzaszerű meg-
betegedést regisztráltak,
mint az előző héten. Kiug-
róan magas volt az or-
voshoz fordulók száma
Tolna megyében, Hajdú-
Bihar, Borsod-Abaúj-
Zemplén és Fejér
megyében is.
Az elmúlt héthez viszo-
nyítva az életkor szerinti
megoszlásban jelentős vál-
tozás nem történt: a
betegek 37,7 százaléka 
gyermek, 32,6 százaléka

15-34 éves fiatal felnőtt
volt. A 35-59 évesek kor-
csoportjába tartozott a
betegek 22,8 százaléka, 6,9
százalékuk 60 éven feletti.

Az influenzajárvány miatt
szinte minden kórházban
korlátozzák a látogatást, és
egyre több intézmény vezet
be teljes látogatási tilalmat.
Az ÁNTSZ weboldalán
található adatok alapján
G y ő r - M o s o n - S o p r o n
megyében teljeskörű láto-
gatási tilalom van a Csornai
Margit Kórházban,  a Ka-
puvári Lumniczer Sándor
Kórházban és a Soproni
Gyógyközpontban.

A látogatási tilalomról,
annak feloldásáról a
www.antsz.hu oldalon talál
friss információt.

forrás: mti, antsz



52019. február 8.



2019. február 8.6

Médiapartner/hírforrás:

Mit? Hol? Mikor?

programok a környéken

Febr. 14-17. csütörtök-
vasárnap
Fertőd, Esterházy-kastély
Valentin nap programsorozat

Febr. 16. szombat 19:30 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Farsangi bál

Febr. 16. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Sickratman Rockband koncert

Márc. 1. péntek 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Margaret Island koncert

Márc. 2. szombat 18:00 óra
Kapuvár, KRESZ park
3+2 együttes koncert

Febr. 9. szombat 15.30 óra
Kapuvár, Rábaközi Művelődési
Központ 
Győr-Moson-Sopron Megyei
Néptánctalálkozó

Febr. 9. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Hadházi László
dupla önálló estje

Febr. 9. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Farsangi Mulatság

Febr. 9. szombat 22:00 óra
Szany, Művelődési Központ
Acustic 69

Febr. 10. vasárnap 9:00 óra
Csorna, Csukás Zoltán
Mezőgazd. Szakgimnázium
II. LEO jótékonysági Focikupa

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.

Márc. 3. vasárnap 13:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Gangster Challenge vol. 9. tánc-
verseny

Márc. 5. kedd 8:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
A Garabonciás Együttes rend-
hagyó énekórái

Márc. 9. szombat 10:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Gyerek festés: A kis herceg
világító festékkel

Márc. 9. szombat 14:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Felnőtt festés: Csillogó vitorlák

Márc. 10. vasárnap 17:00
óra
Kapuvár, Rábaközi Művelődési
Központ 
Nőnapi operett gála

További  programok

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!
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Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816

WV Golf 3. szép állapotban, sok ex-
trával igényesnek eladó. 1.9 tdi friss
műszakival iá.: 700.000 Ft 06-
20/959-6359

Ford Fiesta 1.0 benzines, 5 ajtós,
2015-ös évjáratú, titanium felsze-
reltséggel, téli-nyári kerékgarnitúrá-
val, 1 év műszakival, vezetett
szervizkönyvvel eladó! 06-20/772-
0640

Roncsautó átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás
megoldható. Érd.: 99/532-038.

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

Malacok és süldők eladók. 06-
30/263-5730

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

3 anyabirka és egy kos eladó. 06-
30/5275-912

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

Tojótyúkok eladók Kapuváron. 06-
70/566-5931, 06-70/566-5937

Süldő malacok sürgősen eladók. Ár
megegyezés szerint 06-20/582-
3753

120-130 kg-os hízók eladók. 06-
30/161-7113

Hízósertés eladó 170 kg-os 400
Ft/kg 06-30/317-0813

200 kg körüli hízó eladó Kapuváron
06-30/932-4327

Hízó disznók eladók. Ár megegyezés
szerint. 06-20/248-8110

Özvegy 70-es férfi keresi párját 60-
as hölgy személyében. 06-30/516-
5873

Valentin nap hetében féláras reg-
isztráció. “Nem adom fel” Társkereső
Iroda 06-20/411-4325

34-41 éves hölgyet keres komoly
kapcsolat reményében 39 éves férfi
06-70/5151-494

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

Szőnyegtisztítás: garanciával, ipari
vegytisztítás teljes portalanítás,
atkátlanítás,. Ruhatisztítás: vegyileg
minden típusú ruha, (ágyhuzat, bőr,
gyapjú toll stb.) Háztól-házig 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

állat

JáRmű418 nm telek Csornán a belvároshoz
közel eladó. 4.500.000 Ft Érd.: 06-
30/505-8711

Kapuváron a templommal szemben
45 nm-es, 2. emeleti garzonlakás
eladó ill. hasonló sopronira cserél-
hető. Érd.: 06-30/654-5873 17 óra
után, vagy hétvégén egész nap lehet.

Győrben, könnyen megközelíthető 49
nm-es, 2. emeleti, felújított
téglalakás eladó. Érd.: 06-30/9375-
639

Csornán központhoz közeli 3 szoba
nappalis összkomfortos, felújított
sorház eladó. 25 mFt  CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

56 nm-es társasházi lakás felújítva
eladó Csornán a városközponthoz
közel 06-70/362-8535

Szilben belülről felújított kis ház
eladó. 4,5 m Ft CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Beleden 2 szobás, jó szerkezetű de
felújítást igénylő gázfűtéses kis ház
eladó. 7 m FT  CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Családi ház Csornán hosszú távra
kiadó. Alacsony rezsivel, mel-
léképületekkel, garázzsal. 06-
70/334-9321

Szántóföldet bérelnék Bogyoszló 15
km-es körzetében. ÁR: minimum
2600 Ft/AK, vagy FIX hektáráron
megbeszélés szerint. Rugalmasak
vagyunk, hívjon bátran egyedi aján-
latért. +36 30 420 7677

Csorna központjában üzlethelyiség
kiadó 06-70/590-6807

Csornán 54 m2-es lakás, garázzsal
együtt hosszú távra kiadó márc. 1-
től. Érd..: 06-20- 3979696

Kapuváron 62 nm-es teljesen felújí-
tott lakás hosszú távra kiadó nemdo-
hányzónak, állat nem megengedett,
parkolás az udvarban, azonnal
beköltözhető 06-20/385-6818

Kiadó

IngATlAnbörZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

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

Favágást, döntést, darabolást, fel-
gallyazást vállal gyakorlattal ren-
delkező erdész Csorna- Pápa- Beled
környékén. 06-30/453-9124

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

Vállalunk szobafestést, mázolást,
tapétázást, homlokzatszigetelést.
Minőség, megbízhatóság, korrekt ár.
06-30/265-2478

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, mege-
gyezés szerint. 0670/675-0654.

Mindenféle épületek, házak bontását
vállaljuk saját gépparkkal korrekt
áron. (belső kisebb nagyobb bontá-
sokat is) 06704164510

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98x208-as méretűek, felül
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági
zárral, kilinccsel, kulcsokkal, fehér
színben, jobbos és balos kivitelben
eladók. Ár: 59.900 Ft/db.
Munkaidőben: 06/30/610-38-50
www.rbfnyilaszarokft.hu Bősárkány
Ady Endre u.13.

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulccsal,
98x208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 64.900 Ft/db, valamint 138x208-
as (kétszárnyas kivitel) 89.900 Ft/db.
Munkaidőben: 06/30/610-38-50
www.rbfnyilaszarokft.hu Bősárkány
Ady Endre u.13.

Tűzifa eladó Hövejen igény szerint.
(Cser, tölgy, kőris, fűz, nyár)  Érd:06-
30/655-60-85

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, 240x200-as,
240x210-es, és 250x200-as méret-
ben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
06/30/610-38-50, Bősárkány Ady
Endre u.13. www.rbfnyilaszarokft.hu

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

MTZ 80-as, Grúber, 3-as eke, 400 l-
es permetező, négylevelű foga,
műtrágyaszóró felszámolás miatt
eladó. 06-20/5090-296

Pattogatni való kukorica kis és nagy
tételben eladó. 06-70/456-8835

Pajtában tárolt kisbála széna és
lucerna eladó, vagy haszonállatra
cserélhető. 06-30/263-5730

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

Figyelem! Vásárolok hagyatékot,
bontószéket, gyalupadot, régi bú-
torokat, tollat, Simsont, kovácsüllőt
állapottól függetlenül, kis és nagy
mennyiségben vashulladékot, szí-
nesfémet. Érd.: 06-20- 804-2771

SP-2002 típ. szántóföldi permetező
eladó. Tel: 06/30/217-5821

Eladó 6 kW-s kandalló 30.000Ft,
kukoricamorzsoló mosógép motorral
hajtott 30.000 Ft. 06-30/540-7278

Osztrák német bolhapiac új német
árukészlettel. Ruhavásár (200 Ft/db).
Fűnyírók, hómarók, kenyérsütők,
fényképezőgépek, darálós kávéfőzők
vasalók, bakancsok, csizmák, lak-
berendezés, konyhafelszerelés, elek-
tronika 2019.02.10. 13-15 óráig Szil
Béke u. 21 06-20/486-2389

Esküvőkre, egyéb rendezvényekre
hűtőkamra, sátor, padlózat, sörasz-
talok bérelhetők. 06-30/2255-560

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

Nyílászáró, redőny, szúnyogháló.
Ingyenes felmérés! Kedvező ár! Tel:
06/20/481-8124

Kőműves munkát, bontást vállalok
06-30/910-1935

vEgyES
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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

A Győr-Moson-Sopron Megyei Gon-
doskodás Szociális Központ
munkatársakat keres: Pásztori
székhelyre: ápoló, gondozó, szak-
munkás,(96/285-220), Időskorúak
Otthona Nagylózs: ápoló, gondozó
(99/536-055), munkakörök
betöltésére, határozatlan időtar-
tamra. Jelentkezni lehet a telep-
helyvezetőknél, hétfőtől-péntekig
8-15 óráig, a fent megadott telefon-
számokon.

Munkájára igényes, önállóan dolgoz-
ni tudó, jogosítvánnyal rendelkező
festő alkalmazottat keresek Kapuvár
és környékéről. Vertetics Tamás e.v.
06-30/9024-024

Fertődi élelmiszerbolt pénztáros-
eladó munkakörbe állást hirdet.
Valéria Élelmiszerbolt 06-20/479-
6986

Kertészeti segédmunkára fiatal férfi
munkaerőt keresünk. Virágkertészet
Vitnyéd 06-70/555-6606

Asztalos munkatársat keresünk ka-
puvári munkahelyre. NM Bútor Kapu-
vár 06-70/310-2462

Pizza-futárt keresünk Szilba, autó
nem feltétel, de előny. Helyismeret
szükséges. Joker Pizzéria 06-
20/255-6122

Rábaszentandrási vendéglőbe főál-
lásra pultost keresünk. 06-30/190-
3403 Mészárosné Stróber Kitti e.v.

A Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet bolti
eladói munkakörbe, fémipari vagy
csőszerelői végzettséggel.
Munkavégzés helye: Gyártói
Mintabolt, Csorna. Jelentkezéseket
az alábbi e-mail címre:
info@nemethszerelveny.hu, vagy a
+36 30 237 3289-es telefonszámra
várjuk.

Fehérneműket gyártó vállalkozás
munkatársat keres, reteszelésben
szerzett jártasság előny 06-70/779-
5584

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrészeket gyártó
partnerünkhöz. Hosszú távú
munkalehetőség, kiemelten magas
bérezéssel (Nettó: 1.600 Ft órabér),
50 km-es körzetből 100%-os utazási
költségtérítés, távolabbról érkező
kollégáknak igényes díjmentes szál-
lás biztosított. 06-70/527-2554, fem-
munka.eu@gmail.com (Cor-TexEuro
Kft.)

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16
(Pabian&Partners)

Álláslehetőség a Termál Étteremben
Hegykőn! 1 fő felszolgáló kollégát
vagy kolléganőt (németnyelv-tudás
előny, szakmai tapasztalat nem
szükséges). és 1 fő konyhai kisegítőt
keresünk egész éves munkára. Je-
lentkezéseket a +36-20/773-3889-
es telefonon vagy a
pokkergabor@gmail.com. e-mail
címre várjuk!

Pedikűröst felveszünk hegykői
munkahelyre. Németnyelv-tudás
szükséges. Érdeklődés: +36-
70/322-3887.

Villanyszerelőket keresünk azonnali
munkakezdéssel. Havi nettó alapbér
300.000 Ft-tól. Jelentkezés az adott
e-mail címre fényképes önéletrajzzal:
iroda@noltech.hu . További informá-
ció az alábbi telefonszámon:
06705728777

Azonnali munkakezdéssel kárpitost
keresek hosszú távra, Ausztriába,
Mistelbach-ba. Ingyen szállást biz-
tosítok, ami a műhellyel egy épület-
ben van. Kevés németnyelv-tudás
előny. 350.000-400.000 Ft közötti
bérezés. Érd.: 0043/660/7761496

Nyerges billencsre sofőrt keresek.
B.B. Kft. 06-70/672-1494

Konyhán önállóan dolgozni tudó, 4
órás munkaerőt keresünk. Fürdő
Vendéglő, Kapuvár 06-20/313-7825

Belföldi fuvarozásra beledi telep-
helyre C E jogosítvánnyal gépkocsi-
vezetőt keresünk. 06-20/9722-947

Betonmixerre keresünk gépkocsi-
vezetőt Csorna-Kapuvár környékéről
06-30/235-5970 Bau-Trans 2004 Kft

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011).

oKtatáS
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

2019. február 8.12 ÁllÁsbörZE
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2019. február 8.14 ÁllÁsbörZE

nAVinfo - Érkeznek az igazolások
Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi  jövedelme és esetleges
önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási be-
fizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat. Ezek alapján
ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet és érvényesíthető az adó-vissza-
térítés, ha a levont adóelőleg meghaladta a fizetendő adót.

Akinek van ügyfélkapuja, az automatikusan elkészített adóbevallási ter-
vezetet 2019. március 15-től elérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hon-
lapján  (www.nav.gov.hu/szja/szja)  vagy  a  kormányzati  portálon
(www.magyarorszag.hu).
Ha valakinek még nem lenne ügyfélkapu-hozzáférése, a NAV ügyfélszol-
gálatain és a kormányhivatalokban pár perc alatt regisztrálhat.

Aki mégsem szeretne ügyfélkaput nyitni, az 2019. március 18-ig idén is
kérheti a NAV-tól a tervezet postázását az alábbi módokon:
• SMS-ben a +36 30 344 4304-es telefonszámon  (az üzenetben meg kell
adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint:
SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn),
• a NAV honlapján elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja), vagy
formanyomtatványon (BEVTERVK),
•  levélben,  kötetlen  formában  (adóazonosító  jel  és  születési  dátum
megadásával),
• a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (NAV Infóvonal: 1819 és
ÜCC: +36-80-20-21-22), valamint személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.

A postázni kért tervezeteket a NAV tértivevényesen, 2019. április 30-áig
küldi el az igénylőknek. Aki elmulasztja a március 18-ai határidőt, már csak
személyesen, az ügyfélszolgálatokon kérheti a papíralapú tervezetet.

NAV Nyugat-dunántúli   Regionális Adó Főigazgatósága
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