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A tartalomból

Programok

4. oldal 

Apróhirdetések

6-7. oldal 

Állásbörze

8-14. oldal

Esküvő2018

15-17. oldal

Egészség-életmód

18-19. oldal

Ezen a héten több, mint 
155 vállalkozás

választotta a Szuperinfót!

Köszönjük hirdetőink
bizalmát!



2018. február 16.2

impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap

Kiadó: T.M. Graffiti 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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Márc. 17. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Aranyosi Péter önálló
estje

Márc. 20. kedd 14:30 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház gyermekeknek: Húsvéti
készülődés a százholdas pagonyban

Márc. 21. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A csornai csata
és emlékei

Márc. 24. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: A makrancos hölgy

Márc. 26. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Édes bosszú vígjáték

Márc. 28. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Senior
örömtánc – avagy tánccal az
Alzheimer-kór ellen

Ápr. 11. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia Záró

További 
programok az

inforábaköz.hu 
oldalon

találhatók!

Dan Brown: Eredet 
Robert Langdon, a szimbolika és a vallási
ikonológia harvardi professzora a bilbaói
Guggenheim Múzeumba érkezik, hogy részt
vegyen egy felfedezés bemutatásán, amely
,,mindörökre megváltoztatja a tudományokat".
Az esemény házigazdája Langdon barátja és
egykori tanítványa, Edmond Kirsch, a negy-
venéves tech-mágnás, akit káprázatos
találmányai és merész előrejelzései az egész
világon vitatott figurává tettek. A mai este sem kivétel: azt állítja,
hogy egy megdöbbentő áttörést jelent be, amelynek messzeható
következményei lesznek.  

olVAsnIVAló
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával

E L James: Sötét - A sötét ötven árnyalata
Christian Grey szerint 
E L James most új szemszögből közelít a Szürke
ötven árnyalatának világához. Az eredeti ro-
mantikus történet világszerte több millió
olvasót vett le a lábáról.
A perzselően érzéki affér szívszakadással és vá-
daskodással ér véget, de Christian Grey sehogy
sem tudja kiverni a fejéből Anastasia Steele-t.
Elhatározza, hogy visszaszerzi, ezért igyekszik elnyomni magában a
sötét vágyakat és az uralkodási kényszert, és úgy szeretni Anát, ahogy
a nő megkívánja. 

Nora Roberts: Szerencsejátékosok 
- A MacGregor család 
Amikor Serena MacGregor, a büszke és szenvedé-
lyes örökösnő először teríti ki kártyáit a hidegvérű
szerencsejátékos, Justin Blade előtt a kaszinóban,
még nem lehet tudni, mi lesz a játszma vége.
Serena nem is sejti, hogy a lapokat ezúttal
dúsgazdag apja, Daniel MacGregor osztotta. De
mivel sem a lány, sem Justin nem szeret veszíteni, eleinte csak
óvatosan kerülgetik egymást. Aztán épp mikor már üzlettársak
lesznek, és Serena beköltözik a férfi szállodai lakosztályába,
fenyegető levelek érkeznek, és egy napon kopogtatnak az ajtón. 

Kapuvár, Shop-Stop
Truesounds Music Showcase: Peter
Makto, Gregory S, Davko, Justrice 

Márc. 7. szerda 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A színpad
három nagyasszonya: Széppataki
Róza, Laborfalvi Róza, Jászai Mari

Márc. 9. péntek 15:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Jeles napjaink rendhagyó énekóra a
Garabonciás Együttessel

Márc. 9. péntek 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Szécsi Pál emlékkoncert Gergely
Róberttel

Márc. 10. szombat 11:30 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Gangster Challenge vol. 8. 

Márc. 10. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Carbonfools lemezbemutató

Márc. 10. szombat 21:30
Csorna, Kemping partysátor
Emlékek Éjszakája

Márc. 14. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A nők
felemelkedése a középkortól

Márc. 17. szombat 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Dumaszínház: Mogács Dániel önálló
estje

Febr. 28-ig
Csorna, Múzeum
Gyermekvilág anno... kiállítás

Febr. 16. péntek 17:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Ősz Zoltán képzőművész kiállítása

Febr. 16. péntek 21:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Bál, élőzene

Febr. 17. szombat 19:00 óra
Csorna, Árkád Coffee Bar
Farsangi koktélest

Febr. 17. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Farsangi Mulatság

Febr. 17. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Malom Pub-VIBE & Kozmix

Febr. 19. hétfő 10:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
A sötétben látó tündér mesejáték

Febr. 21. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: Unokáról tudni
illik...

Febr. 23. péntek 7:45 óra
Rábatamási, Ált. Isk.
Rendhagyó farsangi órák a Garabon-
ciás Együttessel

Febr. 23. péntek 11:55 óra
Kapuvár, Pátzay Pál Ált. Isk.
Rendhagyó farsangi órák a Garabon-
ciás Együttessel

Febr. 24. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: Az asszony körbejár bohózat

Febr. 26. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: Irma, te édes zenés komé-
dia

Febr. 28. szerda 16:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nyugdíjas Akadémia: A megbocsátás
útjai – a mindennapjainkban, a
történelemben és az irodalomban

Márc. 3. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Nőnapi operett nagykoncert

Márc. 3. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Arany János esete a beatboxszal
Márc. 3. szombat 22:00 óra

Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken
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eladó és kiadó ingatlanok

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

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

Roncsautó átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás
megoldható. 06-99/532-038

Renault Clio 1999-es, benzines,
német papírokkal, 10 hónapos
műszakival 250.000 Ft-ért eladó.
06-20/254-8194

Szárföldön 3 db 120-140 kg közötti
mangalica durok keverék hízó eladó
400 Ft/kg. Érd.: 06-20/598-8500

Kaukázusi kiskutyák eladók Bágyog-
szováton 06-20/468-7424

Anyajuhok bárányaival együtt
eladók. 06-20/518-0940

Egy éves 5-6 kg-os húslibák élve
eladók. 06-20/5640-552

Shar-pei kiskutyák eladók. 2 kan és
2 szuka. Rábatamási 06-30/420-
5868

Bárány eladó Rábakecölben 06-
20/975-8531

6 hetes jércék kaphatók, előnevelt
vörös kendermagos fehér húscsibe
előjegyezhető. Babót 96/251-137,
06-70/3373-514

4 hónapos komondor szuka
vágóbirka, széna-szalma eladó Fer-
tőszentmiklóson. 06-30/286-1551

Szeretnék megismerkedni egy
középszintű friss nyugdíjas ren-
dezett anyagi helyzetű, józan életű,
utazást kedvelő úrral. 06-70/2085-
137

39 éves káros szenvedélyektől
mentes, független férfi keres meg-
bízható, gyermektelen hölgyet tartós
kapcsolatra Kapuvár-Csorna
környékéről. SMS: 06-30/524-3656

42 éves férfi komoly kapcsolatot
keres Csorna és Kapuvár
környékéről. 06-20/463-8070

Dugulás elhárítás bontás nélkül
minőségi munka garanciával. 06-
20/426-0222 Hétvégén is.

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. ked-
vezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonma-
gyaróvári szakembertől. Kérjen
ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-
30/2350-927 Horváth Attila

Kárpittisztítás! Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 06-
30/9869-672

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

Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

Ablakszigetelés garanciával fa, sofa
műanyag nyílászáróban. Díjmentes
felmérés, környékbeli szakembertől.
06-30/279-0182

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

Gyümölcsfák szakszerű metszését
vállalom. Németh Gábor kertész 06-
20/248-3199

Szőnyegtisztítás garanciával, ipari 
vegytisztítás teljes portalanítás,
atkátlanítás ingyenes szállítás 06-
20/447-2726

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

ÁllaT

JÁRműCsornán a belvároshoz közel 400
m2-es telek eladó. Érd.: 06-30/482-
7806

Csornán Vilmos parkban üzlethelyi-
ség eladó. 06-20/213-8986

Himodon 2115 nm-es építési telek
villannyal közművel rendezett ál-
lapotban eladó. 06-30/336-0207

Cirákon 1980-ban épült 3 szobás
összkomfortos családi ház eladó. 380
V terménydaráló jó állapotú eladó.
06-30/380-8996

Két részből álló szántóföld eladó Szil-
ben. 5019 nm és 3764 nm egyben
eladó. 06-70/353-2965

Csornán az Andrássy úton II. emeleti
3 szobás felújításra szoruló lakás
eladó. 06-20/479-8887

Csornán 1100 nm-es építési telek
eladó. 06-30/658-0641

Fertőszentmiklóson 3 szobás,
szigetelt, műanyagablakos ház gon-
dozott telekkel eladó. 18,5 mFt Csor-
naIngatlan Fodor Erika
+36-20/50-111-77 

Kónyban összkomfortos családi ház
saroktelken eladó. 13,5 m Ft  Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77 

Farádon építési telkek eladók. 06-
20/374-2549

Csornán 2 szobás, gázfűtéses családi
ház kis telekkel eladó. 11,4 m Ft
CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77  

Kapuváron 4. emeleti 67 nm 2+ fél-
szobás lakás eladó. 06-30/913-
8125, 96/240-225

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

Kapuvár központjában lakás kiadó.
06-30/9862-373

Csornán a városközpontban 2 szobás
összkomfortos lakás hosszú távra
kiadó. 06-20/374-7941

Kiadó
SzolgÁlTaTÁS

TÁRSKERESŐ
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Kések, ollók, húsdaráló kések, 
tárcsák élezése. 06-20/9380-291

Kisebb ács munkákat, tetőjavítá-
sokat, veszés fa kivágást vállalok Ka-
puvár és 30 km-es körzetében.
06-30/381-2480

Kőműves munkát vállalunk,
térkövezés, betonozás, nyílászárók
cseréje kerítés javítás. 06-70/218-
3343 (hétvégén is hívható)

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

Tűzifa fűrészelést, fakivágást vállalok
hétvégén motorfűrésszel. 06-
30/384-3273

Kőműves munkákat, belső-külső áta-
lakítást, kúpcserepek kikenését,
kémények újrarakását, tetőjavítást
tetőmosást, javításokat vállalunk 06-
30/8719-003

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

www.hasznaltablak.hu Új építkezés-
ből megmaradt és bontott
nyílászárók nagy választékban Rak-
tárkészletről azonnal vihetők!

Nyár széldeszka eladó 10.000
Ft/köbméter (1x1x1,7 m) 06-
30/4435-110

Új fa üveges bejárati ajtók hőszigetelt
üveggel, záró gumitömítéssel, ki-
linccsel, kulccsal 98x208-as méret
(egyszárnyas kivitel) 57.900 Ft/ db,
valamint 138x208-as (kétszárnyas
kivitel) 89.900 Ft/db Bősárkány, Ady
u. 13. munkaidőben  06-30/610-
3850 www.rbfnyilaszarokft.hu

Akciós műanyag hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méret, felül üveg
betéttel , 5 pontos biztonsági zárral
+ kilincsel kulcsokkal, fehér színben
jobbos és balos kivitelben eladók. Ár
: 57.900 Ft/db. Munkaidőben 06-
30/610-3850 Bősárkány, Ady E. u.
13, www.rbfnyilaszarokft.hu

Füstölt hús kapható Beleden (sonka
1800, kolbász 1500, császár 1800)
kéthetenként friss sertéshús is. 06-
20/9523-439

Osztrák sílécek márkás (Atomic, Fis-
cher stb.) olcsón eladók különböző
méretben. 06-20/254-8194

Akciós -garázskapu, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben,
vadonatújan 1 év garanciával
240*200-as, 240*210-es és
250*200-as méretben 79.900 Ft/db-
tól. Munkaidőben 06-30/610-3850,
Bősárkány, Ady E. u. 13. 
www.rbfnyilaszarokft.hu

Kazánokhoz áramkimaradás esetére
szünetmentesítő készülék gyári új
teljes szinuszos 180 W-s kapható
36.000 Ft + akku. Horváth Mátyás
06-30/6370-630

Dunnákat, párnákat vásárolok,
hangszereket, porcelánokat, faliórát,
festményeket, szarvasagancsot
hagyatékból, mindenféle öreg hagya-
tékot 06-70/3922-725

Gyerekbútorok, ülőgarnitúra, székek,
szekrény eladók. 06-30/9592-332

Régi CD-k és kazetták, HIFI jó ál-
lapotban sürgősen eladó. 06-
20/463-8070

Takarmányborsó zöld színű eladó Ka-
puvár 06-20/9227-224

Figyelem! Vásárolok hagyatékot,
bontószéket, gyalupadot, régi bú-
torokat, tollat, szarvasagancsot,
vadászhagyatékot, kis és nagy men-
nyiségben vashulladékot, színes-
fémet. Érd:06/20/350-5765

Akciós almavásár fél áron Mihályiban
Kisfaludi u. 66. 96/253-379, 06-
20/465-0935

Faház (40 nm) bontására és későbbi
összeállítására hozzáértő szakembert
keresek (március vége) 06-70/628-
1034

Hagyatékból eladó: betonkeverő,
lombszívó, teatűzhely, babakocsi,
gázpalack, grillező, kerti asztal
székekkel. 06-20/498-4632

Szecskavágó, borona, lovas eke
eladó. 06-20/969-1126 estefele 

Alma eladó Kisfaludon. Idared, stark-
ing, jonagold stb. ui. elektromos mér-
leg, piaci 2 m-es összecsukható
vasasztal, tekerős kolbásztöltő, 200
W-s terménydaráló eladó 96/253-
140, 06-30/667-0286

Vonóhorogra szerelhető
kerékpárszállító (2 db kerékpár
40.000 Ft) tetőbox 160 cm-es „svéd
gyártmány” (40.000 Ft). Gázbojler
120 l-es kéménybe köthető,
vízmelegítő gázos átfolyós, villany-
motorok 220 22 kW 2950 J 220 6,2
A 750W 2900 fordulat. Üvegballon 50
l-es, keverőtárcsás mosógép, nyári
autógumi 185x60R 14 2 db, 
esztergált babaágy. 06-20/5457-944

Pucolt dió 3.000 Ft/kg, mogyoró
4.000 Ft/kg, selyemakác mag eladó.
Csorna 06-70/614-9255

Tornádó elektromos kerékpár eladó.
96/243-381

2 db 50 liter üvegballon tartójában,
gázkályha nyomáscsökkentővel,
fürdőkádra rakható forgószék és
összecsukható hálós járóka eladó.
06-70/365-3575

Bádogos munkákat, cseréptetők
javítását, mosását, tetőszigetelést,
kémények felújítását, építőipari
munkákat, ereszcsatorna szerelést-
javítást, beázások megszüntetését
vállalom. 06-30/3799-313

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

Lapostetők szigetelése felújítása,
javítása, kémények javítása, hóvágó
szerelése stablon deszkák
lemezelése tetőjavítás, tetőfedés bá-
dogos munkák, beázás elhárítás. 06-
20/293-1175

Középkorú megbízható precíz hölgy
takarítást vállal. 06-70/6239-640

Friss nyugdíjas szakképzett óvónő
gyermekfelügyeletet vállal Csorna és
vonzáskörzetében. 06-30/846-6582

vEgyES
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Útépítésben (aszfaltozás, szegé-
lyezés, térkövezés) jártas munkatár-
sat keresünk Csorna környékéről.
Szak-képesítés nem szükséges. 06-
30/2379-845

Beledi Fenyő Gyógyszertár teljes
munkaidős határozatlan idejű munka-
viszonyba  keres gyógyszertári szak-
asszisztens munkatársat. Nyitva
tartás: H-P 08-16. Amit biztosítunk:
versenyképes bérezés + cafetéria +
teljesítmény arányos ösztönző. Je-
lent-kezés: 06-30/661-3424

Ausztriai munkalehetőség. Reklám-
anyag terjesztésére munkatársakat
keresünk. 06-70/386-5240

Hegykőn, a termál fürdő területén
lévő Termál Étterembe egész éves ál-
lásra pultos-felszolgáló kollégát
felveszünk! Érd.: +36-20/7733-889
vagy e-mail:
pokkergabor@gmail.com

Pedikűröst felveszünk hegykői
munkahelyre. Németnyelv-tudás
szükséges. Kezdők előnyben. Érdek-
lődés: +36-70/322-3887.

Gyakorlattal rendelkező takarítónőt
felveszünk Jánossomorjára, 2
műszak-ba, nettó 130.000 Ft bérrel.
+36-70/375-7870

Ausztriába, Illmitzbe,(Pusztascheune)
konyhai kisegítő lányokat keresünk
március végétől november közepéig.
40 órás és 20 órás bejelentéssel. Tel:
00436642025212

Faiparban jártas munkatársat
keresünk Beled és környékéről. 06-
30/9455-144

Kapuváron asztalos műhelybe
keresünk bútoralkatrészek festésére
munkatársat. Érd.: 06-70/310-2462

TAXILENKER gesucht, für Bezirk
Neusiedl/See, Aushilfe, Teilzeit, Alle-
infahrer, 0043/664-5111195 Pamha-
gen, www.krueger.taxi

Munkatársat keresek varrodába. Var-
rni tudó 3-4 főt egyműszakos
munkarendbe. Lehet nyugdíjas is,
bedolgozó is érdekel. A bedolgozónak
a gépszükséglet: Ipari  gyors varró, 5
szálas összevarró. Érd: 06-20-389-
8913 Rábacsanak

Csornai közétkeztetéssel foglalkozó
cég üzletvezető helyettest keres.
Elvárás: B kategóriás jogosítvány,
minimum érettségi, számítógépes is-
meret. Részletes önéletrajzot a
munkaugy10@gmail.com email
címre várjuk.

Kapuvári kőfaragó üzem munkatár-
sakat keres, éves betanított munkára,
kiemelt bérezéssel. Érd.: 06-30/240-
3809

Bőrdíszműves műhelyünkbe
keresünk (egyműszakos
munkakörbe) ügyes kezű női
munkaerőt. Veszkény, Rákóczi u. 74.
06-20/500-1210

Biztonsági őrt keresünk, csökkentett
munkaképességűt kamerarendszeres
tapasztalatokkal, hosszú távú
munkalehetőséggel. Érdeklődni: 06-
30/351-45-30 vagy 06-30/378-55-
41

Kapuvári JAM étterem felszolgáló és
takarító munkatársat keres. Érd.: 06-
30/215-8577

Kozmetikust felveszünk magas fix
fizetéssel. 06 30 915 9327

Fertődi szépségszalonba fodrászt
keresk. 06-30/353-4579

Autóbuszvezetőt keresünk Kapuvár,
Csorna Beled térségéből. 06-
30/9895-896

CNC gépkezelőket, géplakatos kar-
bantartót keresünk sárvári munka-
helyre. Hosszú távú munkalehetőség,
kiemelten magas bérezéssel. Utazási
költségtérítés vagy igényes, díj-
mentes szállás biztosított. 06-
7 0 / 5 2 7 - 2 5 5 4 ,
femmunka.eu@gmail.com

Önállóan dolgozni tudó, jogosítván-
nyal rendelkező festő alkalmazottat
keresek. 06-20/4500-229

Fémipari munkára munkavállalót
felveszünk, betanítás is lehetséges
06-20/590-9764

Sofőrt keresünk nemzetközi ponyvás
nyerges szerelvényre. Jelentkezés:
Triberg Kft. Mosonmagyaróvár,
0620/322-5774; job@triberg.hu

Fertődi OTP fiókba helyettesítő
takarítónőt keresek. 0630/445-3963.

Cégcsoportunk Németországba (Ros-
tock LIEBHERR) gyakorlott, érvényes
minősítéssel rendelkező (pozíciók: PF,
PC, PD) MAG (CO2) hegesztőket
keres, ipari daruk gyártásához
(próbamunka a helyszínen). NEMET
NYELV SZÜKSEGES, kollektív német
szerződéssel, bérezés német alkal-
mazottként Jelentkezésüket e-mailen
várjuk office@examont.eu, tel.sz.:
+4369913771999

Építőiparban jártas szak- és segéd-
munkást keresek. 06-20/230-8435

Kapuvár környékéről alkalmi munkára
keresünk rakodó embereket, B kat.
jogosítvány előny. Érd.: 06-30/267-
2767

Veszkény és környékéről sofőrt kere-
sek nyerges- billencs szerelvényre.
06-20/367-3537

Bősárkányi raklapgyártó üzem 2 fő
betanított munkavállalót keres azon-
nali kezdéssel! kiemelt fizetéssel
,egyműszakos munkarendbe! Jelent-
kezni előzetes egyeztetést követően
a 06 30 9736493 telefonon lehet!

Szárföldön Fő út melletti presszóba
pultost és kisegítő pultost keresünk.
06-30/506-0435

Kertészt felveszünk, B kategóriás jo-
gosítvány feltétel Csorna-Kapuvár
környékéről. 06-30/9572-673

Csornán Nemes Pékség keres
helyettesítő munkakörbe heti 1-2
napra bolti eladót. 06-30/9277-834

Aranykalászos Gazdatanfolyam
Csornán Érd: 06-30/310-8934 
(E: 00846/2014/A016)

oKTaTÁS

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)

Dajka tanfolyam indul Csornán rész-
letfizetéssel. Tel.: 30/6374083,
46/321-694 Eng.sz.: E-000452/2014
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A 2018-as év színe a Pan-
tone színvállalat szerint
az ultra viola. 
Mit is jelent ez? 

A Pantone minden évben
meghatározza azt a színt,
ami szerintük az adott év
trendje lesz a divatban, a
lakberendezésben, egyéb
design területen. Tavaly a
lombzöld, előtte pedig két
szín a babarózsaszín és a
babakék volt a befutó. A
lombzöld annyira nem volt
közkedvelt, de a rózsaszín

trEnd2018: Lila esküvő

és a világoskék meghatáro-
zó  szín volt az előző évek
esküvői színpalettáján.
Az idei lila  is jó pozicióból
indul, ugyanis egy kifeje-
zetten jól alkalmazható és
jól alkalmazkodó színről
van szó. Kiegészítőként és
fő színként is könnyedén
megtalálja a helyét, márcsak
azért is, mert a fő szín, az
ultra viola mellett számos
más árnyalata is bevethető.
A levendula lila például
menyasszonyi ruhaként is
elbűvölő tud lenni. Ám ha

ragaszkodunk az eredeti
ultra violához, akkor azt
érdemes kicsit visszafo-
gotabban használni. Fehér-
rel párosítva rendkívül
elegáns hatást kelt, melyet
végigvezethetünk az teljes
esküvői palettán: csokor,
kitűző, koszorúslány ruha,
meghívó, ültetőkártya,
templomdísz, autódísz,
terem dekoráció, szék-
szoknya, stb...
Íme néhány árnyalat, amit
bátran használhatunk az
ultra viola mellé:
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Mikor lehet távozni egy esküvőről, kötelező minden-
kivel táncolni? Szabad pénzt adni nászajándékként?
Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre ad választ Görög
Ibolya protokollszakértő az eskuvookosan.hu web-
oldalon.

Ha csak az esküvőre vagyunk hivatalosak, a lakodalomba
nem, akkor is kell ajándékot adni?
Ha csak az esküvőre vagyunk hivatalosak, akkor nem kell
nászajándékot vinni. De ha jó kollégánk házasodik, akkor
adjunk neki ajándékot az esküvő előtt. Ez lehet akár közös
ajándék is. 

Mikor szabad távozni vendégként egy esküvőről?
Inkább úgy válaszolnék, hogy legalább másfél-két órát ott
kell tölteni. Az, hogy mikor távozunk, függ attól is, hogy a
lakodalmat hol tartják. Egy igazi falusi sátoros lagziból sok
vendég reggel megy el – vagy még akkor se. 

Mennyi pénzt szokás a menyasszonytáncba adni?
Nehéz összeget mondani, mert van, akinél tízezer forint
óriási pénz, van, akinél meg fillérek. Tehát mindenki a
saját lehetősége szerint adjon.

Kötelező táncolni nőként mindenkivel, aki felkér?
Nem kötelező. Mondhatom, hogy fáradt vagyok, most
nem táncolok, de akkor még egyet ki kell hagyni, még ha
nagyon jóképű is a második.

Hogyan kell visszautasítani az ittas rokonok/vendégek
táncra való felkérését?
“Köszönöm, nem táncolok!” mondattal. 

Illik pénzt adni nászajándékként?
Természetesen lehet, pláne, ha fiatalok szép nászútra sze-
retnének menni vagy lakásra gyűjtenek. De akkor a pénzt
tegyük be egy borítékba, tegyünk bele egy kis kártyát pár
kedves szóval.

Szabad-e ülőhelyet cserélni, ha olyanok mellé kerültünk,
akikkel nem szívesen töltenénk el egy estét?
Nem, indulásnál semmiképp. A főétel után már viszont
otthagyhatjuk a helyünket.

Esküvői etikett



Mint minden elektronikai beren-
dezésnél, a klímaberendezés 
esetében is elengedhetetlen a
készülék megfelelő tisztítása,
időszakos fertőtlenítése és kar-
bantartása.

A klímaberendezések időszakos
tisztítására, fertőtlenítésére az
egészségkárosító hatások megelő-
zésének érdekében van szükség. A
nem megfelelően karbantartott
légkondicionáló készülékekben fel-
lelhető több ezer gomba és bak-
térium okozhat megbetegedéseket,
felső légúti panaszokat. A készülék
párás levegője kitűnő táptalajként
szolgál a gombák és baktériumok
elszaporodásához, így szakszerű
fertőtlenítés nélkül könnyen meg-
betegíthet bennünket.

A berendezések fertőtlenítését
ajánlott évente kétszer, a hűtési és
a fűtési időszak megkezdése előtt
elvégezni, de legalább tavasszal. A
klímaberendezés beltéri és kültéri
egységének precíz fertőtlenítéséhez
kérje szakembereink segítségét!
Ahhoz, hogy a berendezés meg-
bízhatóan és energiatakarékosan
üzemeljen, normál üzemi kö-
rülmények között csak hűtős
készüléknél évente legalább egy-
szeri (szezon kezdetekor), hűtő-
fűtő berendezéseknél, pedig évente

“Kötelező” tavaszi karbantartás

legalább kétszeri (tavaszi, őszi) kar-
bantartás javasolt.
Amennyiben közepesen nehéz, e-
setleg extrém körülmények között
üzemel a berendezés, akkor sokkal
gyakrabban kell elvégezni a kar-
bantartási munkákat. A szükséges
gyakoriságra vonatkozóan kérjen
útmutatást a beszerelő szakem-
bertől és azt jegyeztesse be a
kezelési utasítás elején lévő, arra a
célra szolgáló rovatba.
A módosított szerviztechnológiai
előírásai szerint az elvégzett vizs-
gálatot dokumentálni kell, ezért a
fenti műveletek elvégzéséről
készített, a mérési eredményeket is
rögzítő munkalap egy példányát
mindig kérje el a karbantartást
végző szerelőtől és azt tegye a Jótál-
lási jegyhez.

Selectronic Villamosság Bt.
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Jelenlegi és jövőbeni
egészségi állapotunkat
nagyban az határozza
meg, hogy miként
étkezünk. 

A Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége az
Okostányér ajánlásával
kívánja segíteni azokat,
akiknek fontos, hogy
maguk is tegyenek azért,
hogy egészségüket minél
tovább megtartsák vagy
minél gyorsabban vissza-
szerezzék. 
Létezik egy új orvosi szak-
ág, melynek neve: életmód-
orvoslás, mely az élet-
módból adódó, megbete-
gítő tényezők feltárásával és
orvoslásával foglalkozik.
Kutatások szerint az élet-

mód nagyban befolyásolja a
magasvérnyomás, a cukor-
betegség, az érelmesze-
sedés, a depresszió és egyes
rosszindulatú daganatok
kialakulását. 
Így nem nehéz belátni, hogy
az életmódunkkal mi ma-
gunk is aktívan részt
veszünk  az egészségünk
megőrzésében vagy éppen
ellenkezőleg, egészségünk
leépítésében. 
Az egészséges étkezés csak
egy lépés, mellyel sokat
tehetünk önmagunkért. Az
okostányér program ebben
nyújt segítséget, egyszerű és
jól követhető útmutatást ad
a mindennapi étkezéshez.
A következő lépések a rend-
szeres mozgás, a dohányzás
elhagyása, az alkoholfo-

gyasztás csökkentése és a
stresszkezelés. 
További információkat az
életmódorvoslásról az
emot.hu weboldalon talál. 

okostányér program
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