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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!
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Állásbörze
10-13. oldal
infoNYÁR
14-15. oldal

2019. augusztus 23.

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 tartalmáért 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:

2019. augusztus 23.

3

4

2019. augusztus 23.

2019. augusztus 23.

5

6

Mit? Hol? Mikor?
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programok a környéken

Aug. 23. péntek 17:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Antal József fotókiállítás megnyitója

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

Aug. 24. szombat 22:00 óra
Farád, sportpálya - Acustic 69

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

Aug. 30. péntek 19:00 óra
Csorna, Zenepavilon
Majdnem Ugyanaz zenekar
ráadás koncertje

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

köNYVAjÁNló
Szept. 20. péntek 19:00 óra Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató A budapesti gengszter - Kondor Vilmos
1929 kora tavaszán Gordon Zsigmond, a Phila-delphia Inquirer
Központ
újságírója váratlan feladatot kap: cikket kell írnia a várost behálózó
Dumaszínház: Szomszédnéni
szeszcsempészetről és az abból táplálkozó korrupcióról, ám a cikk
Produkciós Iroda
csak úgy ér valamit, ha belülről gyűjt anyagot hozzá. Ellenérzéseit
Szept. 25. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Hangraforgó Együttes
További programok az

infoRábaköz.hu
oldalon találhatók!

Aug. 31. szombat 21:00 óra
Csorna, kemping
Disco's Hit Legends: Bárány Attila, Dj Junior, Hamvai PG

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

Szept. 13. péntek
Szept. 6-8. péntek-vasárnap Kapuvár, Malom Söröző
Fertőd, rendvezménysátor
BLOW UP! Péntek 13 - Pixa
Fertődi Városnapok
Szept. 20-22. p-v
Szept. 6. péntek 19:00 óra Fertőd, Esterházy-kastély
Csorna, piactér
XII. Haydn-Vonósnégyes
Ocho Macho koncert
Fesztivál

legyőzve és kalandvágyának engedelmeskedve beépül a város
leghírhedtebb szeszcsempészbandájába. A sikerhez és a cikkhez
vezető út azonban vértől és alkoholtól bűzlik, és Gordon napról napra
olyan döntésekre és tettekre kényszerül, melyekért rendes
körülmények között éveket tölthetne rács mögött.

Aranykalitka - Camilla Lackberg
Faye élete kívülről tökéletesnek tűnik, hiszen
megvan mindene, amire egy nő csak vágyhat:
remek férj, tündéri gyermek és egy luxuslakás
Stockholm legelőkelőbb városrészében. A csillogó
felszín alatt azonban a fjällbackai gyermekkor
sötét emlékei szakadatlanul kísértik, és
mindinkább úgy érzi, hogy rabmadár egy
aranykalitkában. Régen erős és ambiciózus nő volt, ám a férje, Jack
kedvéért feladta az álmait. Amikor rájön, hogy a férfi kihasználta és
megcsalta, egy világ omlik össze benne. Miután összeszedi magát,
szilárdan eltökéli, hogy elégtételt vesz.
Bátor Borka mindent megold
Karl-Johan Forssén Ehrlin
Akárcsak minden gyerek, Borka is szeret biciklizni, fára mászni, apró kincseket gyűjteni, és a
barátaival játszani. A család azonban új városba
költözik, és hirtelen minden a feje tetejére áll,
Borkát pedig furcsa, nyugtalanító érzések rohanják meg. Szerencsére
Borka szülei, testvére és az óvó néni segítenek a kislánynak megküzdeni a bánattal, a fájdalommal, a szorongással és a félelemmel, így
megtanulja irányítani az érzéseit, és nemsokára már ő segít másoknak a nehéz helyzetekben.
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eladó és kiadó ingatlanok

Himodon építésre, esetleg állat- Építkezésre vagy szolgáltató épület
tartásra alkalmas telek eladó. A telek kialakítására alkalmas telek Kisnagysága 2233 nm 06-30/389-1191 Csornán a Rét utcában eladó, 1345
Csornán a Kossuth úton kis családi nm 06-30/217-4615

Csorna központjában 2 szobás első
emeleti lakás eladó. 16 m Ft CsornaIngatlan Fodor Erika +36-20/50111-77

ház, 1300 nm telken eladó. 06- Szilben felújítandó komfortos 2 Kapuváron a kifliben I. emeleti lakás
lakrészes családi ház nagy kerttel, garázzsal együtt eladó
Tel:
70/419-8089
melléképületekkel
eladó.
Irányár
5,7
0630/450-8537
Kapuváron központ közeli 1985-ben
épült 155 m²-es családi ház 474 m²- m Ft érdeklődni: 20/9245267
es telken eladó. 33,3 m Ft CsornaIn- Szanyban 2 szobás, összkomfortos
Kiadó
gatlan
Fodor
Erika kis ház eladó. 5 m Ft CsornaIngatCsornán külön bejáratú 1 szobás
lan +36-20/44-044-74
+36-20/50-111-77
lakás kiadó. 06-30/391-2959
Csorna belvárosába bútorozott
klímás lakás kiadó. 06-30/3487-794
Egyedül élő nyugdíjas nő hosszú
távra keres 1- másfél szobás bútorozatlan albérletet 60-70.000 Ft-ig
06-30/227-1370
Garázs kiadó Csornán az Andrássy
utcában. 06-70/684-5997

JÁRm ű
Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816
Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vételeladás- beszámítás. Farád 0630/602-8858
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Citroen C4 Picasso 1,6 benzin, 120
LE, 2011-es évjáratú, 72.000 kmrel, újszerű, megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 06-20/772-0640
VW Passat TDI 2001-es évjárat teljesen gyári állapotban, osztrák papírokkal eladó. Iá: 460.000 Ft
06-20/2911-682
Audi A4 2004-es évjárat ezüst, 1 év
osztrák műszakival, első tulajdonostól, gyári állapotban eladó. Iá:
920.000 Ft 06-20/2911-682
Lovas kocsi eladó Tel: 0620/9537328

Áll aT
Eladó május 20-án született Rottweiler kan kiskutya oltva, féregtelenítve. Érd.: 06-70/330-5839.
Felszámolás miatt alpesi kecskék
eladók. 06-20/975-8531
Előnevelt fehér húshibridek előjegyezhetők, 12, 17 hetes jércék és
csibetáp kapható. Babót 06-70/3373514
Egy éves tojótyúkok eladók. Babót
06-70/337-3514
Németjuhász kölykök eladók. Babót
06-70/459-6788
Eladó malacok: 4db választási
malac. Ár megállapodás szerint.
Érdeklődni: 06303948045
Egy hét hónapos és egy négy hónapos jerke eladó Vitnyéden. Érdeklődni:
+36302261511
telefonszámon

6 db fiatal kecske 10.000 Ft/db, 2
anyabirka és egy kos 20.000 Ft/db
eladók. 06-20/3434-012
Három és féléves fekete kanca sodrott hidegvérűvel fedeztetett bekocsizva eladó. 06-30/363-0670
Tojóhibridek Tetra SL jércék 4 hónaposak kaphatók 1500 Ft/db a Vitnyédi
kertészetben.
Érd.:
06-70/555-6606
Tojóhibridek tetra SL 20 hetesek
eladók. 06-20/564-0552
Malacok eladók 0696/243-242
Nagytestű magyar kacsák, gyöngy
csibe eladó Tel: 0620/953-7328

TÁRSKER ESŐ
Elmúlt már 30 50 70? Ismerkedne de
nincs hol s kivel? Nem adom fel
társkeresés
06-20/411-4325.
Kiemelten várjuk a 40 es hölgyek jelentkezését!
Barátnőjét keresi 35 éves káros
szenvedélyektől mentes független
srác 06-30/524-3656

SzolgÁlTaTÁS
Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák:
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők,
szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. kedvezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila
Épületek Energetikai Tanúsítása.
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése Tel.: 30/9564-771
www.energiaexpert.hu
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Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építőipari munkákat beázások megszüntetését vállaljuk 06-30/3799-313
Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszállítást vállalok. 06-30/939-1346
Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.
Takarító szolgálat társasházak
üzletek irodák üzemek családi házak
takarítása. Épület karbantartás,
Ausztriában is. 06-20/590-9248
www.eltakaritunk.hu
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Redőnyjárat indul a megye minden
vE gyE S
településére, ingyenes helyszíni árajánlattal!Hérics Redőny: 96/242- Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
655, 06-30/204-0-205, e-mail: közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft színhericsredony@gmail.com
Palatetők bontás nélküli átfedése, választékkal, raktárkészletről elvihető.
cserepes lemezek, bádogos munkák, 0 6 - 3 0 / 6 3 9 - 1 5 7 4
stablon deszka lemezelése tetőfedés, www.szaszabutor.com
tetőjavítás lapostetők szigetelése Dunnákat, párnákat vásárolok 27.500
kúpcserepek kikenése tetőmosás Ft/kg , hangszereket, porcelánokat,
javítások vállalása. 06-20/293-1175 faliórát, festményeket, szarvasagancsot hagyatékból, bútorokat, mindenBádogos munkák palatetők bontás
féle öreg hagyatékot 06-70/675-5104
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
tetőtisztítás, tetőszigetelés , kúpc- Aranypénzeket, ezüstpénzeket, komserepek malterozása, kémények plett pénz gyűjteményeket esetleg
átrakása, beázások elhárítása. 06- régi hagyatékot vásárolnék. Tel.: 06
30 351 9237
70/663-7327 www.tetobau.hu

2 db-os szekrénysor 280x175x50 cm Szilva szedd magad, 80 Ft/kg. Ce30.000 Ft. Rekamié + 2 fotel ingyen frének magozva is kapható. Mihályi,
elvihető Csornán 06-20/946-0393
06-30/237-9867
Csornán műkő külső ablakkönyöklők
eladók. 2 db 120x28 cm, 1 db 190x25
cm, 2 db 252x26 cm, 2 db 100x22
cm. 06-70/419-8089

Élhajlító 2 m-es eladó ár: 130.000 Ft
06-70/663-7327

Vörös kavics eladó Hövejről 1.250
Ft+ÁFA / tonna áron. Tel.: 20/374128-as sebváltós férfi kerékpár zöld 383
színben eladó. 06-20/3434-012
Teknőket, bontószéket, gyalupadot,

2 db tollpaplan, torta alakú kristályc- répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
sillás Jabloneci eladó. 06-20/3434- boronát, stokedlit, konyhakredencet
valamint hagyatékot mindenféle
012
Kazánokhoz áramkimaradás esetére, tájházi dolgokat vásárolok saját
szünetmentesítő készülék, új 180 W- részre. Hívjon bizalommal házhoz
0620/977s eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth megyek
9690 0696/244-930
Mátyás 06-30/637-0630
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állásajánlatok, képzések
Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kereseti lehetőség, azonnali kezdés. 0630/2379-845 Németh és Németh Kft.

Jánossomorjai takarítói munkára
gyakorlattal rendelkező Hölgyeket
keresünk. Napi 8 órás munkavégzés,
12 nap/hó, 8 órás bejelentés, nettó
1.200 Ft-os órabér. +36-70/3757870 (Gála1 Kft)

Tapasztalattal rendelkező gépkocsivezető keresünk négytengelyes
billencs tehergépkocsira csornai
telephellyel. Bérezés megegyezés
szerint. Érd: Horváth Attila 0630/5302-199

Műkörmöst, fodrászt, pedikűröst,
kozmetikust alkalmazotti viszonyba
felveszünk. Magas fix bér! Tel.: 06 30
907-9441 Pretty Woman Studio

Kapuváron a Szent Kristóf étterem
panzió konyhai kisegítőt 4-6 órás
munkaidőben keres. Nyugdíjasok jelentkezésit is várom Tel: 0630/9692350

Szobafestő tanulót felveszek 0620/583-6046 Foki Csaba e.v.
CNC-gépkezelőket (CNC-gépkezelő
vagy gépi forgácsoló végzettséggel),
géplakatos karbantartót (forgácsoló
gépek karbantartására) keresünk
sárvári munkahelyre. Hosszú távú
munkalehetőség, kiemelten magas
bérezés, nettó 280.000-340.000
Ft/hó. Igényes, díjmentes szállás
vagy 100%-os utazási költségtérítés
50 km-es körzetből. 06-70/5272554, femmunka.eu@gmail.com
(Cor-Tex Euro Kft.)

Ausztriai night klubba keresünk
pincérnőket minimális németnyelvtudással. Rugalmas munkaidő.
Elérhetőség: Pabian&Partners. Tel.:
0043-664958721,
0043- Mosonmagyaróvári autójavító cég
keres autófényező, előkészítő és
6602914770, WhatsApp.
karosszérialakatos munkatársakat,
Jó szakembernek osztrák bérezés
garantált! Érd.: info@svauto.hu,
96/579-976, 06 30 9161-589, 06 30
9375-486 SV AUTO KFT
A Termál Étterembe, Hegykőre felszolgálót (németnyelv-tudás előny)
keresünk egész éves munkára. +3620/773-3889
Hosszú távú munkára keresünk gépkezelőt, gumikerekes kotróra.
Vízépítésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent. A cég dunaújvárosi telephelyű de munkáink az ország egész
területén előfordulnak. Bármilyen
kérdésre telefonon választ adunk.
06-30/2289029 Kálmán Alex
Kapuvári Szent Kristóf étterem és
panzió pultos-felszolgáló kollégát
keres akár részmunkaidőben is 0630/969-2350
Kapuvári Ost-Invest Ingatlan Iroda
munkatársakat keres azonnali
belépéssel. 06-30/947-1384
Építőipari munkákra tetőmunkákra
alkalmazottat keresek kiemelt
bérezéssel. Sajtos Gergő e.v. Fertőd
06-70/663-7327
Mindenszenteki
koszorú
készítéséhez
munkatársakat
keresünk Fertődre 06-30/830-6494
Lőrincz Gábor
Műkörmöst, fodrászt alkalmazotti
viszonyba felveszünk. Magas fix bér!
Érd.: 06 30 907 9441

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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oK TaTÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás
szervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5932232, www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)
Középiskolai nyelvtanár német
nyelvből vállal: nyelvoktatást diákoknak és felnőtteknek, nyelvvizsgára
felkészítést, érettségire felkészítést
közép- és emelt szinten. Csorna 0670/2499-557
Pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens és dajka tanfolyam indul
Csornán részletfizetéssel. Tel.:
30/637-4083, 20/423-7877. Eng.sz.:
E-000452/2014
Matematika-fizika
felkészítés
(érettségi, felvételi), korrepetálás (általános és középiskolásoknak)
Veszkényben. +36705994566
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Így őrizze meg a családi nyaralás emlékeit!
kisebb-nagyobb családi
nyaralásokról mindenkinek vannak szívesen
őrzött emlékei. De sokszor gond, hogy hogyan
is tároljuk őket.
Jobb esetben egy dobozban várják, hogy néha elővegye őket a család és
rácsodálkozzanak, hogy de
jó volt ott és akkor, és hogy
milyen szép emlékek is
ezek. Rosszabb esetben
csak kallódnak a lakás
különböző pontjain. Pedig
néhány emlék a családi
nyaralásokról igazán megérdemli, hogy méltó helyre
kerüljenek
az
otthonunkban.
Persze most sokan legyintenek, hogy mit is kezdjek

én a belépőjegyekkel, a kis
üvegcsében hazahozott
homokkal, a gyerekek által
gondosan gyűjtögetett kavicsokkal és kagylókkal.
Nem kell hozzá feltétlenül
kreatív szakembernek lenni,
hogy ezeket az apróságokat
megőrizzük és a szép
családi emlékeket elhelyezzük a lakásban.

rűbb fajtája, ha beszerzünk
egy olyan füzetet, aminek
kellőképpen vastagok a lapjai és borítékokat ragasztunk az egyes oldalakra.
Majd a borítékokban tárolhatjuk az egyes utazások
emlékeit.

hagyományos befőttesüvegben is megőrizheti a
kedves családi vakáció emlékeit. Az üveg egyik
oldalára egy kedves fotó, a
kép elé pedig, homok,
kagyló, amit a gyerek
gyűjtött.

- képkeret - tegyük az
utazási emlékeket bekeretezve a falra: kagylók, csigák, fotók, belépőjegyek és
igazából bármi, amit ragasztani tudunk. Lakberendezési boltokban kaphatók
olyan keretek, amelyeknek
van akkora mélysége, hogy
kagylók, kavicsok és egyéb
apróságok is beleférnek.

- szélcsengő készíthető
kisebb-nagyobb kagylókból.
- Akinek sok a papír alapú
térképe (városnézéskor
- Világutazók a hűtőmág- még sokan kedvelik az
neseiket egy térképen is adott helyen beszerezhető
megőrizhetik – mágneses tömegközlekedés és városlapot kreatív és dekor- térképeket), ne dobja ki
boltokban tudunk besze- őket, hanem használja
rezni, erre kell a térképet könyv, füzetborítónak
erősíteni.
például.

Íme néhány ötlet:
- Útinapló – régebben albumokat készítettünk belépőjegyekből, fotókból stb.
szinte minden nyaralásról.
Manapság a digitális világban akár elektronikusan is
készíthetünk ilyet, de már
írni tudó gyerekkel kézzel
írott, készített napló is szép - Csináld magad emlékemlék lehet. A legegysze- tábla – nem kell hozzá más,
csak egy keret, spárga vagy
fonal és néhány csipesz,
hogy rögzítsük kedvenc
emlékeinket.
A
keret
széléhez rögzítjük keresztben és hosszában a fonalat,
Angry birds 2.
amelyre egy csipesszel
– A film
rögzíthetjük a családi
fotókat.

Irány a MOZI!

finn-amerikai animációs
kalandfilm, akciófilm
A madarak még mindig
dühösek.
Madársziget
boldog lakói, és köztük a
három jómadár, Piros,
Chuck és Bomba mindig jót
akar, és jó kedvre vágyik, de
valami folyton közbejön,
ami miatt kénytelenek csúzlit ragadni, és nagy dúlvafúlva harcba szállni.
Szerencsére nekik az áll jól, ha dühösek…
A Madár-szigeten fészkelő társaság a világ legismertebb sztárcsapata: naponta két és félmilliárdan játszanak velük. A filmváltozat első része hatalmas sikert
aratott, világszerte több mint 350 millió dolláros jegybevételt csipegetett össze.

- Különböző helyekről hozott pénzérmék és papírpénzek is jól mutatnak
képkeretben a falon.

- Képeslapokból, fotókból,
térkép darabokból mi magunk
is
készíthetünk
hűtőmágnest, poháralátétet vagy transzfer technikával akár a gyerekek
pólóira is kerülhetnek ked- befőttesüveg - aki nem venceink.
szeret kreatívkodni, egy

Készítsen
szakácskönyvet, füzetet az utazások során kóstolt ételekből.
Ma már az interneten rövid
keresgélés után megtaláljuk az egyes országok
jellemző ételeit, de egy
kreatív háziasszony kóstolás
után is el tudja készíteni az
egyes fogásokat. Ha valami
ízlett, akkor azt érdemes
beépíteni a családi étrendbe, így színesítve azt.
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gYeRekekNek
Töltsd ki az üres négyzeteket úgy, hogy egy sorban és oszlopban
egy szín csak egyszer szerepeljen.

suDoku
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.

könnyű

haladó

lAbIRINtus
Segíts Makinak, a kismajomnak, hogy megtalálja a banánt!
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