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2019. március 1.2

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. március 1.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Márc. 1. péntek 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Dumaszínház: Kőhalmi
Zoltán önálló estje

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

Márc. 2. szombat 20:30 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Szombat esti CsendesÜlős

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

Márc. 4. hétfő 10:30 és 14:00
óra
Csorna, Művelődési Központ
Mátyás madara c. vidám zenés
mese

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

Márc. 6. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Az ember
társas lény

Márc. 8. péntek 9:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Nőnap Eszterházán

Márc. 8. péntek 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Kastélykoncert: Az evidencia ere-
jével – Frankl Péter, Perényi Mik-
lós, Ittzés Gergely

Márc. 9. szombat 9:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
69. Szimultán Kupa rapid
sakkverseny

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

vagy tőlem”. Kalandozások Kelet-
Ausztráliában

Márc. 30. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Intim Torna Illegál koncert

Ápr. 3. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Gyógyító
kert, gyógyító konyha

További  programok

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

Márc. 19. kedd 14:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Play – A dunaújvárosi Bartók Tánc-
színház vendégjátéka

Márc. 20. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A revízió
bűvöletében

Márc. 23. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
AB/CD 15. Születésnapi Turné

Márc. 27. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: “Oly távol

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

Márc. 9. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Biebers koncert

Márc. 9. szombat 22:00 óra
Csorna, Kemping
2 éves az Emlékek Éjszakája 
festival edition 

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

Márc. 13. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: 
Az életet adó víz

Márc. 14. csütörtök 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Truesounds Music Showcase

Márc. 16. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Supernem 17

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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Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816

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

Chevrolet kalos 2007-es évjáratú,
kevés kilométerrel, megkímélt ál-
lapotban, jó gumikkal eladó! Érd.:
06-30/227-1341

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

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

Opel Zafira 2010-es 7 személyes 1,7
diesel 110 LE, 263000 km sürgősen
eladó. Iá: 1,5 M Ft 06-30/660-1578

Mazda 323 99-es évjárat 2.0 diesel
forgalomból ideiglenesen kivonva,
kis sérüléssel eladó. 06-20/938-
5757

28 hetes tojójércék eladók 06-
20/800-9356

19 db 7 hetes herélt malac eladó.
06-20/582-3753

Egy éves tojótyúkok eladók. Csorna,
Szatmári u. 36. 96/263-807,
96/264-231

Hízósertések eladók Csornán 06-
20/6248-507

Kínai bütykös ludak, néma récék
(tenyész) eladók Beleden 06-20/952-
3439

Malacok, anyadisznó eladó Kapuvár
96/243-242

Németjuhász kiskutyák külföldi
pároztatású szukától és kiváló vér-
vonalú apától eladók. 06-70/385-
6023

Ivarérett fiatal mangalica kan disznót
vennék. 2 db színes TV és 1 db 19
soros vetőgép ingyen elvihető. 06-
20/390-4340

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

35 éves káros szenvedélyektől
mentes fiatalember keres gyermek-
telen, megbízható barátnőt komoly
kapcsolatra Kapuvár-Csorna
környékéről 06-30/524-3656

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

állat

JáRműCsornán csendes utcában telek
eladó. Érd.: 06-30/482-7806 

Kapuváron a Győri úton 3. emeleti 57
nm-es lakás eladó. 06-20/479-8887

Kapuváron 2 db egyenként 550 nm-
es telek széles utcafronttal eladó.
Egyik sarki telek öreg házzal, víz, vil-
lany van. Másik rendezett gyümölcs-
fákkal, közművek a telek előtt. Ár:
5,2 M Ft/telek 06-20/363-1841

Fertődön, a Bartók Béla utcában, 45
nm-es tégla lakás eladó.
2.emelet,1+1 szoba. 18,9 M Ft, +36-
20-968-6061 

Dörben építési telkek eladók. 06-
30/355-1614

Csornán első emeleti lakás eladó.
06-30/919-7999

Eladó Lövőn egy teljesen felújított, 82
nm-es, 3 szobás lakóház, 2 terasszal
és garázzsal. Ár: 27,9 M Ft. Tel.: 06-
30-837-3020

Sopronhorpácson, öszközműves 723
nm-es telken, 102 nm-es, nappali +
2 hálószobás, teraszos, új építésű
családi ház eladó. Ár: 34,7 M Ft. Tel.:
06-70-673-7017

Eladó Csornán egy felújítandó, 170
nm-es, 4 szobás, családi ház, garáz-
zsal. Ár: 19,5 M Ft. Tel.: 06-30-403-
2904

Eladó Mihályiban egy 240 nm-es, 5
szobás családi ház, 2 konyhával, 2
fürdőszobával. Ár: 19,9 M Ft. Tel.:
06-30-837-3020

Fertődön eladó egy 265 nm-es,
felújítandó családi ház, 1411 nm-es
telken. Kiváló lehetőség több generá-
ció számára, vagy befektetésként is.
Ár: 39,9 M Ft. Tel.: 06-30-403-2904

Farádon 3 szobás, 2 fürdőszobás,
felújított családi ház eladó. 17 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika  +36-
20/50-111-77 

Enesén tetőteres, 1981-ben épült
összkomfortos családi ház eladó. 24
m Ft CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Csornán 3 szoba nappalis felújított
sorház eladó. 25 m Ft CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77

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

Csornán családi ház albérletbe kiadó.
06-70/312-5392

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

Rét-kaszáló kiadó Rábatamásiban.
Tel. 06-70/684-5997

Kiadó

IngatlanbÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS
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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

Szőnyegtisztítás: garanciával, ipari
vegytisztítás teljes portalanítás,
atkátlanítás,. Ruhatisztítás: vegyileg
minden típusú ruha, (ágyhuzat, bőr,
gyapjú toll stb.) Háztól-házig szállítás.
06-20/447-2726

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

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

Kádfelújítás beépített állapotban,
garanciával. 06-70/389-6277

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

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

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

Dunnákat, párnákat vásárolok,
hangszereket, porcelánokat, faliórát,
festményeket, szarvasagancsot
hagyatékból, mindenféle öreg hagya-
tékot 06-70/392-2725

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

Utb, universal román traktort vásárol-
nék hiányos állapotban is. Tel: 06-
30/5883687

MTZ 80-as, gruber, 3-as eke, né-
gylevelű fogas műtrágyaszóró felszá-
molás miatt eladó. 06-20/5090-296

Vásárolok dunnákat, párnákat
26.500 Ft/kg-ig. bontóasztalt,
fateknőket régi hagyatékot, hagya-
tékból származó szarvasagancsot.
06-20/479-5287

Egytengelyes gyári billenős pótkocsit
vásárolnék okmányok nélkül
is./Hódgép, Agrogép, Szentendrei eb/
Tel: 06305883687

Kisgyerekeknek bébi komp asztalos
sok figurával, megkímélt állapotú ját-
szószőnyeg fölé állítható figurás játék
olcsón eladók. 06-20/535-7407

Figyelem!! Vásárolok hagyatékot
pincétől a padlásig. Bontószéket,
gyalupadot, régi bútorokat, tollat,
fateknőket, kis és nagy mennyiség-
ben vashulladékot, színesfémet. Érd:
06/20/804-2771

Készpénzért veszek bakelit
lemezeket, diafilmeket, diavetítőt,
régi pénzeket, kitüntetéseket 06-
30/194-9356

Hagyományosan füstölt (nitritmentes)
sertéshús termékek folyamatosan
kaphatók Beleden 06-20/952-3439

Masszírozó ágy eladó Ár: 10.000 Ft
06-30/214-0002

Bontott hullámpala eladó 3m-es 06-
20/464-1470 Kapuvár

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

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

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel. Már-
cius végéig tavalyi árakon: 96/245-
064

Szobafestést, tapétázást, burkolást,
kéményrakást, ereszcsatornák
tisztítását egyéb kőművesmunkákat
vállalok. 06-70/311-6783 
raklapfa@gmail.com

Horváth Faiskola: gyümölcsfa
oltványok, bogyósok, dió, mogyoró,
dísznövények, tuják. Szaktanács-
adás. Csorna, Bősárkányi út (Csorna
felől a 2. lejáró) Nyitva: H-P 8-16,
Szo: 8-12 06-30/283-7573

Takarítás: házak, lakások, irodás,
egyéb épületek takarítása, fűnyírás,
zöld területgondozás 06-70/434-
0125

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 munkatár-
sakat keres: Pásztori székhelyre:
ápoló, gondozó, szakmunkás,(96/285-
220), Időskorúak Otthona Nagylózs:
ápoló, gondozó (99/536-055),
munkakörök betöltésére, határozatlan
időtartamra. Jelentkezni lehet a telep-
helyvezetőknél, hétfőtől-péntekig 8-15
óráig, a fent megadott telefon-
számokon.

Kapuvári JAM étterem 1 fő főállású
felszolgálót keres. Érd.: 06-30/215-
8577

Termál Étteremben Hegykőre felszol-
gáló németnyelv-tudás előny) és kony-
hai kisegítő  keresünk egész éves
munkára. Jelentkezés: +36-20/773-
3889-es.

Petőházi Termálfürdő nyári szezonális
munkára 1 fő gépész és 2 fő
úszómester munkatársat keres. Érd.:
06-30/530-4462

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

Németül jól beszélő hölgy munkatársat
keresek kereskedelemben Kapuvár és
környékéről. Jelentkezni lehet: Pannó-
nia Üzletház 96/241-188  102 és 103-
as mellék  

Állás: Festőknek Dryvitben jártas fes-
tőket alkalmaznánk Csorna, Jánosso-
morja  környékéről. Munkavégzés
helye: Győr 30 km-es körzete.
Elérhetőség:+36/30/500-9794 Szeitz
e.v.

Gyakorlott traktorost keresünk ipari
fűnyíró traktorra. B-s jogosítvány szük-
séges érd: 8-16 óráig 06-30/9239-
460

Nyugdíjas munkavállalók jelentkezését
várjuk részmunkaidős és folyamatos
munkavégzésre a következő felada-
tokra: árufeltöltő, takarító, konyhai
kisegítő, szakács, illetve többféle be-
tanított és könnyű fizikai munka. Je-
lentkezni a 0620/335-7312 és
06/822-514 telefonszámokon, vagy
személyesen a Győr, Bartók B. u. 8. sz.
alatt lévő Északi Szomszédok Nyugdí-
jas Szövetkezet irodájában lehet.

Kiserdei Sertéstelep Kónyban keres
már meglévő csapatába dolgozókat.
Szakmai tapasztalat nem feltétel.
Előny: szakirányú végzettség, állatok
gondozásában, traktorozásban és kar-
bantartási munkákban való jártasság.
Teljes, rész és rugalmas munkaidő.
Jelentkezni: hétfőtől-péntekig 8-12
óráig a telepen 06-30/3017-127

Győri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás, gé-
plakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő,
villanyszerelő munkakörbe dolgozókat.
Amit biztosítunk: versenyképes fizetés,
cafeteria, szállás, munkába járás, ha-
zautazási támogatás, bérelőleg. Tel.:
06-70/415-9021 -JOBmotive Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
multi keres betanított munkakörbe,
biztonsági öv összeszerelő kollégákat
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos
munkarendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedő bér mellett,
13. havi fizetést, prémiumot, cafete-
ria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.:
06-70/600-9021 -JOBmotive Kft.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autóipari
és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított,
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő,
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes
szállást, utazást, valamint bérelőleget
és hosszú távú munkát biztosítunk.
Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/639-
9920 telefonszámon -JOBmotive Kft.

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrészeket gyártó
partnerünkhöz. Hosszú távú munkale-
hetőség, kiemelten magas bérezéssel
(Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 km-es
körzetből 100%-os utazási költ-
ségtérítés, távolabbról érkező kol-
légáknak igényes díjmentes szállás
biztosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com (Cor-
TexEuro Kft.)

Gipszkarton szerelőt, festő szak-
munkást és segédmunkást felveszek
azonnali kezdéssel. Érd.: 06-30/333-
4275 Schmuk Gábor e.v.

Április elején nyíló üzletünkbe
keresünk 4 órás alkalmazottat.
További információ személyesen, 06-
20/420-4447 Szedopi Bt.

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

Kőfaragó és műkőkészítő műhelybe
főállású és részmunkaidős (alkalmi
munkavállaló) személyeket alkal-
maznék B kategóriás jogosítvánnyal
hosszú távra, bősárkányi telephellyel.
Jelentkezni személyesen: Bősárkány,
Ipar u. 3. 96/271-188, 06-30/650-
2467 Rácz István e.v.

Kavicsos autóra C E jogosítvánnyal
sofőrt keresek GB Kft 06-20/485-1194

Női-férfi fodrász pedikűrös-manikűrös
munkatársat keresünk Hegykő Ter-
málfürdő. 06-20/7733-566

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).
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