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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. augusztus 9.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

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

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

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

További 
programok az 

infoRábaköz.hu
oldalon találhatók!

Aug. 18. vasárnap 22:00 óra
Csorna, KRESZ park
Csornai búcsú: Acustic 69

Aug. 19. hétfő 22:00 óra
Csorna, KRESZ park
Csornai búcsú: Delta

Aug. 20. kedd 18:30 óra
Csorna, KRESZ park
Csornai búcsú: Muzsika TV
felvétel

Aug. 23. péntek 17:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Antal József fotókiállítás meg-
nyitója

Aug. 9-10. péntek-szombat
Fertőd, Esterházy kastély
Gránátos házak közötti sétány
VII. Esterházy Barokk Ételfőző
Fesztivál

Aug. 9. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Németh
Fáni és zenekara (Koncz Zsuzsa
dalok)

Aug. 10. szombat 19:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
Jazz&Koktélest (Helga Jazz)

Aug. 16. péntek 20:30 óra
Csorna, KRESZ park
Csornai búcsú: Horváth Tamás
koncert

kÖNYVAjÁNló
Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.

A Kuflik és a pofavágóverseny - Dániel
András
Egy őszi reggelen Bélabá arra ébred, hogy
kiújult a makacs ugródudor-zsibbadása. Nem
is csoda ebben az időben, amikor minden csupa lotymánc és szipony!
Szegény Bélabá! Itt már csak az elhagyatott rét doktora
segíthet... Neked reggelente mikor szoktak felébredni a pofavágóiz-
maid? És tudod-e, hogy a hajnali pofavágással nagyon kell vigyázni?
A kuflik is alaposan átbeszélik, mikor és hogyan vágjanak bele a
gyakorlásba. Tarts a kuflikkal!

India elveszett lánya - Sharon Maas
Amikor Caroline találkozik Kamallal, azonnal von-
zalom ébred közöttük. A férfi elbűvölő és kariz-
matikus, és a lány alig várja, hogy új életet
kezdjen vele Indiában. A családjaik ellenzik a
frigyet, de Caroline szilárdan hiszi, hogy majd
beletörődnek, különösen, amikor életet ad egy
gyönyörű kislánynak. Az imádni való gyermek
azonban nem elég Caroline boldogságához, meggyűlöli a félreeső
indiai falut, ahol élnek, és küzdelmes számára az anyaság. Kamal
alig van otthon, és Caroline egyre elszigeteltebbnek érzi magát. Sú-
lyossá váló depressziójában a kicsit hátrahagyva hazamenekül
Amerikába.  

Aug. 17-18. szombat-vasár-
nap
Csorna, Széchenyi Iskola
XIX. Nemzetközi Díszmadár
Kiállítás

Aug. 17. szombat 18:00 óra
Csorna, Premontrei Park
Nemzetközi Néptáncfesztivál

Aug. 17. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Zenés játék négy kézre - a Tóth-
Vajna testvérek billentyűs 
kamarakoncertje

Aug. 17. szombat 22:00 óra
Csorna, KRESZ park
Csornai búcsú: Emlékek Éjsza-
kája

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, csatornadugulás)
értesítsék diszpécserszol-
gálatunkat:  tel.: 96/311-753

Közterületi hibabejelen-
tések a 06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon.

kÖZÉRDEkŰ

Szer'usz világ - Ambrózy báró esetei
Böszörményi Gyula
1901. márciusa. Ambrózy Richárd bárót meglőt-
ték. A Rókus kórház magánkórtermében élet és
halál közt lebegő hírneves budapesti magánzó de-
tektív mellett fiatal hitvese őrködik egészen addig,
míg egy nap rá nem ront a rendőrség, hogy 
gyilkosság vádjával letartóztassa. Ambrózy báró tehát "dögrováson",
a neje vizsgálati fogságban van, így látszólag senki sincs, aki a fiatal
házaspárra zúduló, rémálomhoz hasonlatos cselszövés háttere után
kutakodjék. Senki, csupán a kis Mück Mári...

Médiapartner/hírforrás:



kÖNYVajánló
Az utolsó reggel Párizsban
Valóságos regény I-II. kötet
Náray Tamás

Az utolsó reggel Párizsban első kötetének végén a tehetséges Dár-
nay Dávid elnyerte egy híres párizsi divatház egyéves ösztöndíját.
Az öntörvényű fiatalember a 80-as évek szocialista Magyarországa
után hirtelen a divatvilág fővárosába kerül, ahol el kell fogadtatnia

magát az elegáns divatház kíméletlenül profi munkatársaival, ha híres tervező akar lenni.
Végigjárja a ranglétrát, megismeri és megtanulja a szakmát, bekerül a párizsi di-
vatakadémiára - végzi a dolgát, nem törődve azzal, hogy nemzetközi színtéren mindent
elölről kell kezdenie... Azonban a rendszerváltás hajnalán meghozza élete legfontosabb
döntését: újból szerencsét próbál a hazájában. Magyarországra visszatérve Dávid szem-
besül a meggyökeresedett viszonyokkal - nemcsak a szakmájában. Rövidesen belátja,
hogy külföldön szerzett tapasztalataival kizárólag a saját útját taposhatja ki  amelyen
elszántan haladva talán beteljesítheti vágyait...

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.

suDoku

könnyű

haladó

Töltsd ki az üres négyzeteket úgy, hogy egy sorban és oszlopban egy szín csak
egyszer szerepeljen.

GYEREkEkNEk
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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

Seat Altea XL 2.0 CR Tdi 2011-es
évjáratú, gazdagon felszerelt, szép,
megkímélt állapotban, téli-nyári
kerékgarnitúrával, kevés km-rel,
vezetett szervizkönyvvel eladó. Érd.:
06-20/772-0640 

VW Passat 2001-es, ezüst színben,
teljesen gyári állapotban, belül
fekete bőr, 200.000 km-rel, osztrák
papírokkal eladó. Iá: 650.000 Ft 06-
20/2911-682

BMW 730D 2011.08. havi fekete,
vajszínű bőr belsővel. 148.000 km-
rel. Vezetett szervizkönyvvel,
megkímélt állapotban eladó. Bővebb
információ: 20/924-9972

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

Eladó május 20-án született Rot-
tweiler kan kiskutya oltva, féregte-
lenítve. Érd.: 06-70/330-5839.

Előnevelt csirke, kacsa, pulyka au-
gusztusra rendelhető. Borsodi
Istvánné Tel.: 06703790644

18-20 hetes tetra SL tojóhibridek
Rábatamásiban eladók. 06-20/564-
0552

Komondor kiskutyák eladók Fer-
tőszentmiklóson 06-30/286-1551

18 hetes tojó hibridek eladók
Kisfaludon Tel: 0696/253-
153   0630/911-1340

1 db 5 éves kecske bak tovább
tenyésztésre valamint 3 db anyajuh
vágásra eladó Szárföldön. Érd.: +36
20 598-8500

Puli kiskutyák oltva féregtelenítve
eladók Rábaszentandráson. 06-
30/462-8541

Libák, némakacsák, kakasok, hús
csibék eladók. 96/243-757

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

5 db 20-22 kg-os nagy fehér malac
eladó. Csorna 06-70/364-0500

4 db 30 kg-os malac eladó. 06-
20/432-6630

140 kg-os hízók és 11 db bárány
eladó szénával együtt. 06-30/336-
0207

Előnevelt fehér húshibridek elője-
gyezhetők, 10, 15 hetes jércék és
csibetáp kapható. Babót 06-70/337-
3514

Nagysúlyú nagy fehér malacok
eladók 06-70/778-2647

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

JárműFarádon 1100 nm építési telek Árpád
út és Várdomb utca között eladó. 11
ezer Euró 06-30/447-5596

Keresek Csorna 20 km-es
körzetében 1 vagy 2 szobás eladó
családi házat. Elvárás ne legyen
vízpárás és erősen megrepedt.
Felújítandó is érdekel. max 6 millió
forintig. Érdeklődni: 06-20/9245267

Himodon építésre, esetleg állat-
tartásra alkalmas telek eladó. A telek
nagysága 2233 nm 06-30/389-1191

Csorna központjában első emeleti 2
szobás lakás eladó. 16 m Ft Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77 

Kapuváron a kifliben I. emeleti lakás
garázzsal eladó  Tel: 0630/450-8537

Kapuváron 64 m2-es, felújított, erké-
lyes lakás eladó. 17,9 m Ft CsornaIn-
gatlan +36-20/44-044-74

Szanyban 2 szobás, összkomfortos
családi ház kis telekkel eladó. 5 m Ft
CsornaIngatlan  +36-20/44-044-
74 

Szántóföldet bérelnék ill
vásárolnék Szil 15 km körzetében.
bérleti díj megegyezés szerint  mini-
mum 90000ft /ha Pákai Péter EV
06703398798

Csornán az Andrássy úton első
emeleti 59 nm-es 1+2 félszobás,
felújított gépesített lakás hosszú
távra bútorozatlanul kiadó. 06-
30/464-5667

Garázs kiadó Csornán az Andrássy
utcában. 06-70/684-5997

Lakás kiadó az 1 emeleten bútoro-
zottam Kapuváron  Érd: 0630/401-
9320

Kiadó

INGATlANbÖRZE
eladó és kiadó ingatlanok

állat

SzolgáltatáS



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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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 ára-
jánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila

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

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

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

Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építői-
pari munkákat beázások megszün-
tetését vállaljuk 06-30/3799-313

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

Jó minőségű bálásruha eladó. 06-
30/477-9972

Burgonya kis és nagy tételben
kapható Bágyogszováton 200 Ft/kg
06-30/325-9799

Őszibarack sárgahúsú magbaváló
eladó Dőrben 250 Ft/kg. Időpont
egyeztetés szükséges 96/263-921

Búza szalma körbála eladó Fer-
tőszentmiklóson 06-30/286-1551

Szárföldön 652-es vonóvedres
kotrógép felújított, működőképes mo-
torral egyben vagy bontásra
alkatrésznek eladó. Érd.: +3620/598-
8500

Burgonya eladó Beleden 180 Ft/kg
06-30/523-5287

Dunnákat, párnákat vásárolok,
hangszereket, porcelánokat, faliórát,
festményeket, szarvasagancsot hagy-
atékból, bútorokat, mindenféle öreg
hagyatékot 06-70/675-5104

Bontott tégla eladó. 06-70/332-4151

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

Őszibarack fehér és sárgahúsú, nek-
tarin,, ringlószilva körte eladó
Kisfaludon 96/253-140 06-30/667-
0286

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

Vizes, penészes falak helyreállítása
fal átvágás, injektálás garanciával.
06-70/388-8816

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

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

Víz Szerelés Fürdő szoba felújítás
Festés. Tel: 0620/2775929

Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.

REDŐNYJÁRAT indul  a megye min-
den településére, ingyenes helyszíni
árajánlattal! HÉRICS REDŐNY:
96/242-655,  06-30/204-0-205, e-
mail: hericsredony@gmail.com

Szobafestést, mázolást, kőműves
munkát, burkolást, kéményrakást,
kúpcserép kenését, beázások
megszüntetését, hungarocelles
hőszigetelést vállalunk. Tökéletes
takarással, korrekt csapat. 06-
70/311-6783

Takarítást számlával Tel: 0670/628-
1034

vegyeS
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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.

Gumiszerelő műhelybe alkalmazottat
keresek. Kovács Tibor Csorna 06-
30/9361-380

Tapasztalattal rendelkező gépko-
csivezető keresünk négytengelyes
billencs tehergépkocsira csornai 
telephellyel. Bérezés megegyezés 
szerint. Érd: Horváth Attila 06-
30/5302-199

Azonnali kezdéssel keresünk
Veszprém és Győr-Moson-Sopron
megyei lakosú tapasztalt C-s 
jogosítvánnyal, GKI kártyával és 
digitális sofőr kártyával rendelkező
gépkocsivezetőt, új 4 tengelyes
tehergépkocsira földmunkára,
kiemelt bérezéssel. Jelentkezni lehet
telefonon a 06-30/227-1841-es szá-
mon vagy önéletrajzzal az
archeogep2010@gmail.com címen.
(ArcheoGép Kft.)

Homlokzatfestésben, burkolásban
festésben jártas munkájára igényes
józan életű szakembert keresek. 06-
30/330-5641 Módben Kft

Cégünk felvételt hirdet heti 40 órás
állatgondozó munkakörbe. Amit
kínálunk:biztos munkahely béren
felüli juttatásokkal. Elvárások: jo-
gosítvány és autó, állatok szeretete
és tisztelete, jó kézügyesség. Tel:
30/343-9037 Gyóró, La Gioia Kft.

Kapuvári Ost-Invest Ingatlan Iroda
munkatársakat keres. 06-30/947-
1384

Az Áldos Panzió vonzáskörzetéből
Farádra kertészeti illetve gondnoki
munkára keresünk nyugdíjas férfi
munkaerőt. Munkaidő min.4 óra
max. 8 óra/nap. Bérezés nettó
1000ft/óra. Tel.:+36309909532

Munkaerőt vagy látszerészt Moson-
magyaróváron optikai üzletbe
számítógépes ismeretekkel német
vagy angol nyelvtudással felveszünk.
érd.: 06 30 9590 138

Jánossomorjai takarítói munkára
gyakorlattal rendelkező Hölgyeket
keresünk. Napi 8 órás munkavégzés,
12 nap/hó, 8 órás bejelentés, nettó
1.200 Ft-os órabér. +36-70/375-
7870 (Gála1 Kft)

Szili munkavégzésre keresek meg-
bízható segítséget park-kert karban-
tartására magánszemélyhez.
06-20/972-3687

Szili és fertőszentmiklósi
munkavégzésre keresek takarítót 
kétheti rendszerességgel magánsze-
mélyhez. 06-20/972-3687

Szili Joker Pizza keres pék vagy
pizza-szakács és futár állásra kol-
légákat. Elsősorban helyi, környék-
beli jelentkezőket várunk magas
kereseti lehetőséggel. Saját autó
szükséges. Jelentkezés: személye-
sen a helyszínen, vagy 06-20/255-
6122

Ausztriában (St. Pölten) élő magyar
édesanya fiatal házvezetőnőt keres
fiú gyermeke mellé. Bentlakással, hi-
vatalosan bejelentve, biztosítva.
Személyszállítási feladatok ellátása
miatt jogosítvány szükséges.
Tel.:+36209619584 Fux Patricia

Nyugatmagyarországi kereskedelmi
Zrt. Csornai konyhájára konyhai
kisegítő kollégát keres. Érd: 06-
30/338-0493

Kapuvári PE-PE Lángosozó Büfé
egész éves munkát kínál. Érd.: 06-
20/313-7825

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

Monako cukrászdába szorgalmas
takarítónőt keresünk. Jelentkezni az
üzletben.

Kapuvári Szent Kristóf étterem és
panzió pultos-felszolgáló kollégát
keres akár részmunkaidőben is 06-
30/969-2350

Villanyszerelőket és betanított
munkásokat keresünk Csorna és
környékéről Wépál Kft. 06-30/598-
3356

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

Német nyelvből vállalok: nyelvok-
tatást diákoknak és felnőtteknek,
nyelvvizsgára felkészítést, érettségire
felkészítést közép- és emelt szinten.
Csorna 06-70/2499-557

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
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Már csak három hét és
megkezdődik a
2019/2020-as tanév. 

Noha szeptember 2-a még
messzinek tűnik, a szülők-
nek lassan el kell gondol-
kozniuk a beiskolázás körüli
teendőkön, és fel kell készül-
niük, illetve készíteniük
csemetéiket az őszi isko-
lakezdésre. Mi sem bi-
zonyítja jobban, hogy
közeledik a szünidő vége,
hogy az áruházak már
elkezdték kipakolni, sőt ak-
ciózni is az iskolai kellékeket.
Érdemes egyébként lecsap-
ni a legjobb ajánlatokra,
mert  az idei évben átla-
gosan 5-10 százalékos
drágulásra lehet számítani a
tanszereknél.

Egy általános iskolás gyer-
mek iskolakezdése, spó-
rolósan is belekerül 12-15
ezer forintba, de ha kell ün-
neplő is, akkor könnyedén
felkúszhat az összeg 20 ezer
forint fölé is. A legfontosab-
bak a papír- es írószerek,
iskolatáska, tornazsák, toll-
tartó /benne lévő eszközök/,
iskolánként, tanítónként vál-
tozó igényekkel, kérésekkel
igencsak megterhelhetik a
családi kasszát.  Ha pedig
elektronikai eszközökre (lap-
top, tablet), vagy épp bú-
torokra is szükség van, akkor
könnyedén számíthatunk
akár sokszázezres tanévkez-
désre is. Több gyermek ese-
tén meg pláne!

A felmerülő kiadásokat  leg-
jobb az éppen aktuális

3 hét múlva kezdődik a tanév
fizetésből kihozni, már per-
sze akkor, ha ez nem okoz
gondot a család havi költ-
ségvetésében. Jó megoldás
lehet, ha egy-egy nagyobb
kiadás kapcsán (számítógép,
bútor), a fedezetet meg-
takarításainkból tudjuk biz-
tosítani, így a család
augusztusi költségveté-
séhez nem is kell hozzányúl-
nunk. Sajnos sokan vannak,
akiknek nincsenek ilyen kön-
nyű helyzetben és sze-mélyi
kölcsönnel próbálják
megoldani  a helyzetet.
Ezekre figyeljen, ha hitel-
felvételre készül.
1. Hitelfelvétel előtt gondo-
san mérlegelje anyagi
helyzetét, teherviselő képes-
ségét és jövedelmének e-
setleges csökkenésének
lehetőségét!

2. Ne vegyen fel kölcsönt
addig, míg előre meg nem
tervezi, hogyan és mennyi
idő alatt fogja azt vissza-
fizetni.
3. Mivel a személyi kölcsönt
arra költheti el, amire csak
akarja, így könnyen elfolyhat
a pénz olyan dolgokra,
melyeket akár nélkülözni is
tudna. 
4. A kamaton felül egyéb
költségeket is felszámolhat a
hitelintézet, ezért alaposan
tanulmányozza át a hitel-
szerződést még az aláírása

előtt!
5. Alaposan nézzen körül a
bankok, pénzügyi szolgál-
tatók ajánlatai között! Ha-
sonlítsa össze az ajánlatokat
a THM segítségével, vagy
használja az online elérhető
hitelkalkulátor programo-
kat, illetve a termék-össze-
hasonlító táblázatokat.
6. Ügyeljen arra, hogy hitele
törlesztőrészleteit rendsze-
resen fizesse, mert az el-
hanyagolt kölcsönök hamar
problémás adóssággá vál-
hatnak.
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Íme a legfontosabb
dátumok.

A Magyar Közlönyben meg-
jelent rendelet alapján mu-
tatjuk a 2019/2020-as tanév
rendjét, az iskolai szüne-
teket, szabad- és munka-
napokat, a hosszú hétvé-
géket, hogy könnyebben
menjen a tervezés az év
során,  a szülők könnyebben
tudják a szabadságukat a
gyermekek időbeosztá-
sához igazítani.

A 2019/2020-as tanév rendje
Fontosabb dátumok: 
2019. szeptember 2.: (hétfő): első tanítási nap
2019. október 26.(szombat)-november 3. (vasárnap):
őszi szünet
2019. december 6.: jelentkezés a középiskolai központi
írásbeli felvételi vizsgákra
2019. december 21. (szombat)-2020. január 5. (vasár-
nap): téli szünet
2020. január 18.: (szombat): központi írásbeli felvételi
vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba
2020. január 24.: (péntek): az első félév vége
2020. február 24. (hétfő)-március 13. (péntek): szóbeli
meghallgatások a középiskolába jelentkező diákoknak
2020. április 9. (csütörtök)-2020. április 14. (kedd):
tavaszi szünet
2020. május 4.: (hétfő): írásbeli érettségik kezdete (ma-
gyar nyelv és irodalom)
2020. június 15.: (hétfő): utolsó tanítási nap

Hosszú hétvégék, munka- és ünnepnapok:
2019. november 1. péntek: 3 napos hosszú hétvége
2019. december 7.: ledolgozós szombat
2019. december 14.: ledolgozós szombat
2019. december 24-29.: 6 nap munkaszünet egyben!

2020. január 1. szerda: munkaszüneti nap
2020. március 15. vasárnap
2020. április 10. Nagypéntek
2020. április 13. Húsvéthétfő - 4 napos hosszú hétvége
2020. május 1. péntek - 3 napos hosszú hétvége
2020. június 1. Pünkösdhétfő - 3 napos hosszú hétvége
2020. augusztus 20. csütörtök: 4 napos hosszú hétvége
2020. augusztus 29.: ledolgozós munkanap
2020. október 23. péntek - 3 napos hosszú hétvége
2020. december 12.: ledolgozós szombat
2020. december 24. csütörtöktől 4 napos hosszú hétvége
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