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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 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:
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Hírek, információk
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a térségből és a világból

ZÖLDinfó - hogyan gyűjtsük a szelektív hulladékot?
A szelektív gyűjtés nem cél,
csupán eszköz. Ha élünk a
különgyűjtés lehetőségével
értékes nyersanyagokat juttatunk vissza a körforgásba. És
nem, nem öntik össze...
A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékok anyagfajta szerinti elkülönített gyűjtését jelenti.
A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak
hulladékká, ezek jó része alkalmas
hasznosításra, így különgyűjtésükkel lehetővé tesszük azok ismételt feldolgozását. A legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai (papír, műanyag,
üveg, fém és italos kartondoboz
csomagolás), valamint az újságpapír teszik ki.
Tisztázzunk néhány kérdést, ami
megkönnyíti a hulladékgyűjtést.
Tényleg csak az elmosott hulladékot lehet a szelektív

gyűjtőbe rakni? nem vízpazarlás
ez? - Ha víztakarékosan mossuk
el, akkor nem.
Azért kell elöblíteni a műanyag hulladékot, hogy csökkentsük a fertőzésveszélyt és ne büdösödjön
meg. Azért is fontos a leöblítés,
mert Magyarországon a szelektív
szemetet még emberek válogatják
szét, így gondoljunk rájuk is,
amikor leöblítjük a műanyag dobozokat, flakonokat, mielőtt kidobjuk
őket.
Egyetlen műanyag flakont ne öblítsük ki, mégpedig az étolajos
flakont, ez öblítés nélkül, kupakostul, összepréselve mehet a szelektív
hulladékgyűjtőbe. (Az olajnak nem
szabad a lefolyóba kerülnie mert
szennyezi a folyók élővilágát.)
Minden műanyag újrahasznosítható? - Nem.
Rengeteg műanyag
fajta létezik, melyet 6
típusba sorolhatunk, illetve van egy hetedik,
egyéb kategória. A

műanyag terméken a gyártónak
jeleznie kell, hogy milyen anyagból
készült a termék, ezekből a
műanyag szelektívbe mehetnek az
1-es, a 2-es, a 4-es és az 5-ös jelzéssel ellátott műanyagok. (A
jelzéseket a cikk alatt találja.)
Mit hova dobjunk?
A fémgőzölt műanyag zacskók, pl:
chips-es zacskó, mogyorós zacskó
nem szelektív hulladék, nem újrahasznosítható, így azt a vegyes háztartási hulladékgyűjtőbe kell tenni.
A folpack és a celofán szintén
nem újrahasznosítható, így az is a
vegyes háztartási hulladékba
megy. Az alufólia mehet a szelektív fémgyűjtőbe. A tejes dobozhoz
többféle anyagot használnak,
öblítés és lapítás után kupakkal
együtt mehet a papírhulladékok

közé. A karton mehet a papírgyűjtőbe, de szedjük le róla ragasztócsíkokat.
Blokkokat,
számlákat, hőpapírra nyomtatott bizonylatokat ne dobjuk a
szelektív gyűjtőbe, vegyes háztartási hulladék, akárcsak a használt
pizzás doboz. A pizzás dobozt
érdemes széttépni, a szennyezett
része mehet a vegyes hulladékok
közé, a tiszta része pedig a papírgyűjtőbe. A tojástartók közül a
papír alapanyagú mehet a papírgyűjtőbe, a habosított műanyag
tojástartó azonban nem újrahasznosítható, így az vegyes hulladéknak számít.
A pet palackokat, tejes dobozokat
lapítsuk össze kidobás előtt, hogy
ne levegővel teljen meg a hulladékgyűjtő.
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Gyümölcsfa oltványok,
bogyósok, dió, mogyoró,
dísznövények, tuják.
Szaktanácsadás.
Csorna, Bõsárkányi út (Csorna felõl a 2. lejáró)
06/30/283-7573 - 06/30/396-4467
Nyitva: H-P: 8-16, Szo:8-12
www.horvathfaiskola.hu
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Mit? Hol? Mikor?
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programok a környéken

Okt. 15-ig
Csorna, Kerényi Művészeti Iskola
Fényritmus II. tárlat
Okt. 12. szombat 11:30 óra
Kapuvár, Várárok
III. Csörge és kolbász parti

Okt. 19. szombat 10:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Élményfestés világító festékkel
Okt. 19. szombat 10:00 óra
Beled, Művelődési Ház rendezvénysátor
Beledi Kolbászfesztivál

Médiapartner/hírforrás:

könyvbemutató, rendkívüli tárlatvezetés
Okt. 25. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Magyar Operett Napi gála

CUSTOS nyomozós játék
Nov. 2. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Krúbi: Turné nr.UNO

Okt. 26. szombat 10:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
1. Rábaközi CD és lemezbörze

Nov. 6. szerda 9:00 óra
Szil, Szili Zárdamúzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja:
CUSTOS nyomozós játék a Zárda
titkainak nyomában

Okt. 12. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Okt. 19. szombat 17:00 óra
BLOW UP! Horváth Tamás, Strong Beled, Művelődési Ház
R., Andy Kraft
Vujity Tvrtko előadása

Okt. 26. szombat 10:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Hagyományőrző együttesek bemutató színpada és minősítése

Nov. 20. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Telegdi Ágnes: Madarak, évszakok, ünnepek előadás

Okt. 17. csütörtök 17:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Németh László könyvbemutató

Okt. 22. kedd 22:00 óra
Csorna, kemping partysátor
Delta, Kaczor Feri

Okt. 31. csütörtök 9:00 óra
Csorna, Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja

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

Okt. 18. péntek 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Dumaszínház: Kiss Ádám,
Beliczai Balázs

Okt. 23. szerda 14:00 óra
Csorna, búcsú tér
II. Csornai kutyadélután

Okt. 12. szombat 19:30 óra
Kapuvár, Várárok
Joker Zenekar

Okt. 19. szombat 14:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Élményfestés

Okt. 24. csütörtök 16:00 óra
Csorna, Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja

Nov. 23. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana koncert
Nov. 30. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Fish!, Fatal Error

További
programok az
inforábaköz.hu
oldalon
találhatók!
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Adja fel hirdetését

online!

hirdetes
info.hu
Egyszerű,
kényelmes, gyors.

Bankkártyás fizetés!
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eladó és kiadó ingatlanok

Beleden 4 szobás komfortos nagy Csorna központjában családi ház lakó
ház eladó, telekkel. Kisebb ház csere vagy akár üzleti célra is eladó! Egyszintes részben alápincézett épület 146
is érdekel. Tel.: 06703487865
Kapuváron a Batthyányi utcában 86 m2-es 4 szobás 509 m2 zárt rennm-es 3 szobás összkomfortos lakás dezett telken. Hőszigetelt, igényes,
összkomfortos. Aki nagy alapterületül
eladó. 06-20/206-4044
lakást keres annak is érdemes megKapuváron első emeleti lakás garáznézni! Irányár 27,9 m Ft.
zsal vagy anélkül eladó. 06-30/450Tehermentes.
Érdeklődni:
8537
20/9245267
Vágon kitűnő állapotú Családi ház
Szanyban felújított 2 szobás ház
eladó! 2 szobás központi fűtéses
eladó. 12.5 m Ft CsornaIngatlan
teher mentes ,repedés és
Fodor Erika +36- 20/50-111-77
vizesedéstől mentes 1970-ben épült.
Nagy telekkel és melléképületekkel. Kónyban 2004-ben épült 137 m²-es
Falusi CSOK felvehető rá Irányár 7,5 4 szobás családi ház eladó. 40 m Ft
CsornaIngatlan +36 20/44-044-74
m Ft 20/9245267

Kóny külterületén szántó eladó
19985 nm. 96/280-726
Bősárkányban igényesen felújított
családi ház eladó. 26.9 m Ft CsornaIngatlan Fodor Erika +36- 20/50111-77

Kiadó
Szántóföldet
bérelnék
ill
vásárolnék Szil 15 km körzetében.
bérleti díj megegyezés szerint minimum 90000 Ft /ha Pákai Péter EV
06703398798
Kapuváron munkásoknak szállás
kiadó,
megegyezés
szerint
Tel:+3630/989-5089
Csorna és környékén szántóföldet
bérelnék 06-30/487-1780
Csornán Dózsa György utcában 2305
nm-es szántó bérbeadó. 06-70/4171357
Albérlet Kapuváron kiadó. 0670/630-5925

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
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 állapotban 68.000 km-rel eladó! Érd.: 0620/772-0640
Citroen C4 Picasso 1,6 benzin, 120
LE, 2011-es évjáratú, 72.000 kmrel, újszerű, megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 06-20/772-0640
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Opel Astra G kombi 2.0 CDX 12998as benzines automata, full-extrás,
garázsban tartott friss műszakival
tulajdonostól eladó. Tel: 06 30 400
6577

áll at
Németjuhász, kaukázusi kölykök
eladók. Babót 06-70/459-6788
19 hetes vörös, kendermagos jércék
és csibetáp kapható. Babót 0670/337-3514
4 db leválasztott malac eladó Szárföldön. Érd.: 06-20/598-8500
4 db malac eladó. 06-30/551-0956
16 db választási malac eladó Kapuváron. 06-30/391-5309

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

SzolgáltatáS
Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák: www.facebook.com/krealmanyosdi
0670/555-2898
Tetőfelújítás faházak építése,
felújítása. 06-70/388-8816
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
Bádogos munkák palatetők bontás
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
tetőtisztítás, tetőszigetelés, kúpcserepek malterozása, kémények
átrakása, beázások elhárítása. 0670/663-7327 www.tetobau.hu
Termelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszállítást vállalok. 06-30/939-1346
Kisebb nagyobb tetőjavítást vállalok,
kémények javítását kúpcserép
kikenését bitumenes tetőszigetelést
törmelék elszállítást. Hétvégén is
hívható 0670/218-3343
Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.
Autók, lakások, irodák, üzletek
klímáinak fertőtlenítése, tisztítása
Ózongenerátoros
eljárással.
Ér:+36302688864
Költöztetést, fuvarozást vállalunk.
Érd.: 06 20 360 6197
Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, megegyezés szerint. 0670/265-7643.
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Épületek Energetikai Tanúsítása.
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése Tel.: 30/9564-771
www.energiaexpert.hu
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Kőműves munkát, bontást és
fakivágást vállalok. 06-30/910-1935

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók
engedménnyel.
Csorna-Kapuvár körzetéből heti egy Redőnyök, szúnyoghálók javítása:
alkalomra nyugdíjas takarítónőt kere- 96/245-064
sek. 06-70/230-3532
Ingyen lakhatási lehetőség + teljes

ve gye S
Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft színválasztékkal, raktárkészletről elvihető.
06-30/639-1574
www.szaszabutor.com

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.

Antik bútor felújítást vállalok. 06- ellátás idős gondozásért Érd:
Új, építkezésből megmaradt és bon20/320-9691
0630/429-4907
tott nyílászárók nagy választékban Akciós üveges, fa bejárati ajtók
600 db-os raktárkészletről azonnal hőszigetelt üveggel, záró gumitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
vihetők! www.hasznaltablak.hu
Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM 98*208-as méret (egyszárnyas kivimárkájú, fehér színben, vadonatújan, tel) 69.900 Ft/db, valamint 138*2081 év garanciával, 240*200-as, as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
0630/610-3850.
240*210-es, és 250*200-as méret- Munkaidőben:
ben 84.900 Ft/db. Munkaidőben: www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 . Ady Endre u. 13.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.
Füstölt sertéshús termékek, alkalmanként friss hús eladó Beledben.
06-20/9523-439
Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
1600 méretben 35 db valamint termosztátfejek, szelepek, falikonzolok
áron alul eladók. Érd.: 06-70/4187600

220 literes Zanussi Lehel önolvasztós
hűtőszekrény, 380-as terménydaráló
eladó. 06-20/950-6378
Hagyatékot, bútorokat, lakáskiegészítőket, tollat 30.000 Ft-ig a
pincétől a padlásig vásárolok. Érd:
06/20/804-2771
Osztrák-német bazár. Bicikli
kiárusítás, ruhák (200 Ft/db), lakástextil, lakberendezés, bútorok, konyhafelszerelés, műszaki cikk, lábbelik,
táskák,darálós kávégépek. Október
13. (vasárnap. 15-17 óráig) Szil,
Béke u. 21

Felszámolásból eladó: 6 m-es kombinátor, gyűrűshenger, 3 m-es gruber, 6,3-as Heva henger, négyes
váltva forgató eke, 8m-es behordó
4 db Peugeot 307 gyári alufelni csiga, 3 m-es vetőgép, HW-8011
eladó. 20.000 Ft Tel.: 06- pótkocsi 06-30/859-8557
20/3443271
Tavaszi árpa eladó. 06-30/214-4949
Alma (több féle) eladó őstermelőtől.
9 kW-s Meteor gránit kandalló és tölCsorna, József a u. 66. 96/262-220
gyfa étkezőasztal 6 db székkel eladó.
Eladó Junkers vegyestüzelésű Ön- 06-30/348-9320
töttvas kazán 20 KW kitűnő állapotú.
Eladó burgonya 133 Ft/kg (15 kg
Ér:+36302688864
zsák), vöröshagyma 133 Ft/kg (15 kg
Nyár tűzifa eladó 06-20/8511-800 zsák), lilahagyma 200 Ft/kg (10 kg
M-AA 0954757
zsák) Bősárkány, Széchenyi u. 59.
06-70/459-7951
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ÁLLÁSBÖrZe
Cégcsoportunk keres Svájcba,
Németországba, Ausztriába gyakorlott, csőszerelőket (izometria és koordinátarajz olvasási tudással), AVI
hegesztőket, AVI-Orbitalhegesztőket
(csak érvényes FM5-ös minősítéssel), VT2 minőségellenőröket. német
nyelv szükséges, kollektív szerződéssel, bérezés alkalmazottként. Jelentkezésüket
emailen
várjuk
office@examont.eu,
tel.sz.:
+4369913771999 Eurojobs

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari
munkakörökbe keresünk hegesztő,
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gépkezelő, szerszámkészítő, gépbeállító,
darukezelő, nehézgépkezelő és konténerező sofőr dolgozókat Győr és
Kecskemét környéki munkára.
Versenyképes fizetést, juttatásokat,
szállást, munkába járást, hazautazási
támogatást, bérelőleget biztosítunk.
Jelentkezz most! 06-70/415-9021
(JOBmotive Kft.)

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett
munkaviszonyt, kiemelt bérezést,
bérelőleget, ingyenes szállást,
munkába járást biztosítunk. Betanított dolgozó és targoncás ajánlatainkból válogathatsz Győr és
környékén.
Gyógytornászt keres egy ausztriai Kecskemét
egészségcentrum
email: Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS,
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most!
office@orthopraxis.at
06-70/639-9920 (JOBmotive Kft.)
Figyelem !!! Munka lehetőség !! Tobozkoszorú díszítésre női munkaerőt Kapuvári JAM étterem 1 fő szakácsot
keresek,
október
hónapban, keres kiemelt bérezéssel. Érd.: 06hétvégén is . Kötetlen munkaidőben, 30/215-8577

Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres
1 fő munkavállalót betanított
munkára, kiemelt bérezéssel. B kat.
jogosítvány előnyt jelent. Érd.: 0630/240-3809 Família Filó Kft.

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.
Cégcsoportunk keres Svájcba gyakorlott, víz-gáz-szaniter szerelőket, villanyszerelőket, gipszkartonozókat,
szobafestőket,
homlokzatszigetelőket,
asztalosokat,
ács/tetőfedőket, csúszózsaluzókat,
útépítőket, állványozókat. Német
nyelv szükséges autó előny, kollektív
szerződéssel, bérezés alkalmazottként. Jelentkezésüket emailen várjuk office@examont.eu, tel.sz.:
+4369913771999 Eurojobs

akár napi néhány órában is . Szaktudást , gyakorlatot nem igényel.
Érdeklődni : 06 30 631-5222 Varga
Győző

Kiserdei Sertéstelep Kónyba keres
traktorost és karbantartót. Érd: h-p 812 óra között a telepen. 06-30/3017127

Betonmixerre keresünk gépkocsi
vezetőt Kapuvár- Csorna környékéről
Bau- Trans 2004 Kft. 0630/2355970

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)
Gitároktatás 7 éves kortól, akkordozási, pengetési és hangszerkezelési technikák, a gitározáshoz
szükséges elméleti ismeretek
tanítása, különböző zenei stílusokkal
való ismerkedés +36 20 236 6634
Korrepetálást vállalok matematika
tárgyból Csornán. 06-70/3728-228
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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.
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