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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. február 1.4 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Febr. 16. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Sickratman Rockband koncert

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

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

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

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

További  programok

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

Febr. 2. szombat 15:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Színház: A Pál utcai fiúk

Febr. 2. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Retro Party Orosz Sanyival

Febr. 2. szombat 22:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya
Delta

Febr. 4. hétfő 10:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Színház: A rátóti csikótojás

Febr. 6. szerda 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Színház: Meseautó

Febr. 9. szombat 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Hadházi László
dupla önálló estje

Febr. 9. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Farsangi Mulatság

Febr. 9. szombat 22:00 óra
Szany, Művelődési Központ
Acustic 69

Febr. 10. vasárnap 9:00 óra
Csorna, Csukás Zoltán
Mezőgazd. Szakgimnázium
II. LEO jótékonysági Focikupa

Febr. 14-17. csütörtök-
vasárnap
Fertőd, Esterházy-kastély
Valentin nap programsorozat

Febr. 16. szombat 19:30 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Farsangi bál

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.

kÖZÉrDEkŰ
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2019. február 1.6

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

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

WV Golf 3. szép állapotban, sok ex-
trával igényesnek eladó. 1.9 tdi friss
műszakival iá.: 700.000 Ft 06-
20/959-6359

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

Ford Fiesta 1.0 benzines, 5 ajtós,
2015-ös évjáratú, titanium felsze-
reltséggel, téli-nyári kerékgarnitúrá-
val, 1 év műszakival, vezetett
szervizkönyvvel eladó! 06-20/772-
0640

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

5 tonnás billenős pótkocsi 2 év
műszakival újszerű állapotban, ma-
gasítókkal eladó. Iá: 950.000 Ft 06-
20/225-6509

140 kg-os disznók eladók. Csődör
póniló eladó. 06-70/341-9811

100-120 kg-os hízók eladók. 500
Ft/kg 06-30/161-7113

Hízósertés eladó 230 kg-os 420
Ft/kg 06-20/203-2739

18 hetes tojójércék kaphatók
lesznek február végén. Előjegyzés
szükséges. 96/253-153, 06-
30/911-1340

Malacok és süldők eladók. 06-
30/263-5730

Hosszú távon eredményesen
versenyző postagalambok eladók
vagy cserélhetők. 06-20/9933-374

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

Eladó 1 db 30 kg-os süldő 96/285-
315

4 db hízó ill. 1 db selejtkoca eladó
Rábatamási 06-20/3828-841

270 kg-os nem tápos sertés eladó
Csorna 06-70/248-1620

200 kg körüli hízó eladó Kapuváron
06-30/932-4327

170 és 190 kg-os hízók eladók, ár
megegyezés szerint 06-30/355-
7872

35 éves káros szenvedélyektől
mentes fiatalember keres gyermek-
telen, megbízható barátnőt komoly
kapcsolatra 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

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

állat

JáRmű418 nm telek Csornán a belvároshoz
közel eladó. 4.500.000 Ft Érd.: 06-
30/505-8711

Ha ÖN igényes jó elrendezésű mod-
ern családi házat keres  vidéken itt az
alkalom. Soborban   120 m2-es 3
szoba étkező+nappalis összkomfor-
tos   családi ház eladó. Beépített
konyha   minőségi gépekkel,
fürdőben   káddal és zuhanyzóval
szép terasszal nagy melléképülettel
3866 m2 telken. Érdeklődni:
20/9245267

Farádon teljesen felújított  összkom-
fortos tornácos parasztház eladó.
Hőszigetelt ablakok gázközponti
fűtés, első részén száraz tömés
falazattal. A 3 szobás ház beren-
dezetten eladó. Hátsó részén új
építésű 2 beállós garázzsal 736 m2
telken. Irányár 12,5 m Ft Érdeklődni
20/9245267

Rábcakapin gázfűtéses, téglaépítésű,
komfortos ház melléképületekkel
eladó. 7.500.000,-Ft CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Szilban 2,46 ha szántó eladó 06-
30/833-0647

Mihályiban felújítandó családi ház
duplaszéles telekkel eladó. 06-
20/4155-072

Csornán 1990-ben épült nappali + 4
szobás családi ház külön vál-
lalkozásra alkalmas helyiséggel
eladó. 29.000.000,-  CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77  

Páliban felújított kis, komfortos bú-
torozott téglaház eladó.  6.500.000,-
Ft CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77

Beled központjában „Kiss-Presszó”
kiadó 06-20/962-8702

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 városközpontban 30 nm-es
üzlethelyiség Arany János utcában
február 1-től kiadó, szépségszalon
mellett. Irodának is alkalmas. 06-
30/321-8004

Családi ház Csornán hosszú távra
kiadó. Alacsony rezsivel, mel-
léképületekkel, garázzsal. 06-
70/334-9321

Mosonmagyaróvár kiadó panellakás
2+fél szoba,erkély,lift, kp.fűtés,
közös költség:8000Ft  Nemdo-
hányzó! kezdő díj: 2havi
kaució+1havi bérleti díj(összesen:
285.000Ft) majd  havi: 95e Ft. bérleti
díj+rezsiköltség. szám-
laképes.+36309400282

Kisfaludon 80 nm-es családi ház
kiadó. Amerikai konyhás nagy nap-
palis, 3 szoba, kondenzációs kazán,
alacsony rezsi. Érd.: 06-30/233-
8523

Csorna központjában üzlethelyiség
kiadó 06-70/590-6807

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

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

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

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

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

Költöztetést, áruszállítást vállalok
belföldi és nemzetközi viszonylatban
is kedvező árakkal. Érd.: 06 20 360
6197

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

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

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

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

MTZ 80-as, Grúber, 3-as eke, 400 l-
es permetező, négylevelű foga,
műtrágyaszóró felszámolás miatt
eladó. 06-20/5090-296

28-as női kerékpár, 2 db Hajdú cen-
trifuga1200 for, gyermekheverő tar-
tozékaival eladó. Érd: egész nap
06-20/9211-872

Pattogatni való kukorica kis és nagy
tételben eladó. 06-70/456-8835

Pajtában tárolt kisbála széna és
lucerna eladó, vagy haszonállatra
cserélhető. 06-30/263-5730

Automata és forgótárcsás
mosógépet, konyhabútort és egyéb
háztartási dolgokat, régi kovácsoltvas
kaput, kerítést, hangszereket, régi
képeket, bontószéket, teknőket,
gyalupadot, parasztbútorokat, Sim-
son Start vagy Schwalbet teljes hagy-
atékot vásárolok. Hívjon bizalommal,
házhoz megyek 96/244-930,06-
20/977-9690

Takarítás! Családi házak irodák,
üzletek, lépcsőházak üzemek. Meg-
bízhatóság, precízség. 06-30/8762-
126

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

Járólapozást, csempézést parket-
tázást, szőnyegpadló lerakást vál-
lalok. 06-20/598-5155

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

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

Akciósan februárban, márciusban
ács és tetőfedő bádogos munkát,
palatető bontást, felújítást vállalok.
Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu,
lindab, bramac/.06-70/566-4054

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

Jánossomorjai takarítói munkára
gyakorlattal rendelkező Hölgyeket
keresünk. Napi 8 órás munkavégzés,
12 nap/hó, 8 órás bejelentés, 90.000
Ft nettó bér. +36-70/375-7870
(Gála1 Kft)

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

Magyarországi munkavégzésre
tapasztalattal rendelkező  villanysze-
relőt és segédmunkást keresünk. Be-
jelentett munkaviszony. További
információért hívja :06/70/572-8777

Fertődi élelmiszerbolt pénztáros-
eladó munkakörbe állást hirdet.
Valéria Élelmiszerbolt 06-20/479-
6986

Asztalos munkatársat keresünk ka-
puvári munkahelyre. NM Bútor Kapu-
vár 06-70/310-2462

Pizza-futárt keresünk Szilba, autó
nem feltétel, de előny. Helyismeret
szükséges. Joker Pizzéria 06-
20/255-6122

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

Győri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő,
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria, szál-
lás, munkába járás, hazautazási tá-
mogatás, bérelőleg. Érd.:
06-70/415-9021 -JOBmotive Kft.

Nincs munkád vagy váltani szeret-
nél? Betanított dolgozókat keres
nemzetközi autóipari cég győri és
mosonmagyaróvári munkahelyére.
Versenyképes fizetés mellé, cafete-
ria-t, szállást, munkába járást,
bérelőleget biztosítunk. Érd.: 06-
70/415-9020 -JOBmotive Kft.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagyar-
óvár 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.

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.

Azonnali munkakezdéssel kárpitost
keresek hosszú távra, Ausztriába,
Mistelbach-ba. Ingyen szállást biz-
tosítok, ami a műhellyel egy épület-
ben van. Kevés németnyelv-tudás
előny. 350.000-400.000 Ft közötti
bérezés. Érd.: 0043/660/7761496

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrészeket gyártó
partnerünkhöz. Hosszútávú munkale-
hetőség, kiemelten magas bérezés-
sel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 50
km-es körzetből 100%-os utazási
költségtérítés, távolabbról érkező
kollégáknak igényes díjmentes szál-
lás biztosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com (Cor-
TexEuro Kft.)

Betonszállító cég betonmixerre keres
gépkocsivezetőt Csorna-Kapuvár
környékéről 40 éves korig 06-
30/235-5970 Bárkovics Csaba

Villanyszerelőket és betanított
munkásokat keresünk. Csorna és
környéke 06-30/598-3356 WÉPÁL
Elektro Kft.

Rábaszentandrási vendéglőbe főál-
lásra pultost keresünk. 06-30/190-
3403 Mészárosné Stróber Kitti e.v.

A Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet bolti
eladói munkakörbe, fémipari vagy
csőszerelői végzettséggel.
Munkavégzés helye: Gyártói
Mintabolt, Csorna. Jelentkezéseket
az alábbi e-mail címre:
info@nemethszerelveny.hu, vagy a
+36 30 237 3289-es telefonszámra
várjuk.

Fehérneműket gyártó vállalkozás
munkatársat keres, reteszelésben
szerzett jártasság előny 06-70/779-
5584

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,
20/4237877, 46/321-694Eng.sz.: E-
000452/2014

Ének tanárt keresünk főiskolai
felvételi felkészítésre. 06-30/851-
4529
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Íme az idei esküvői trendek
Összegyűjtöttünk
néhányat az idei évre
vonatkozó esküvői
trendekből. 

1. A természet színei
A természet közelsége
hatja majd át az idei es-
küvőket. A kinti és a benti
terek szinte összefolynak, a
határok elmosódnak, a ter-
mészet részeivé válunk –
legalábbis az esküvői en-
teriőrök ezt a hatást keltik.
A színek is ehhez igazod-
nak, a hétköznapi fűzöldtől
az ünnepi smaragdzöldig
terjednek, emellett a pezs-
gőszín vagy a borvörös
lesznek 2019 kedvencei.

2. Dáliát mindenhova!
Az elmúlt évek a boglárka
bűvöletében teltek, 2019-
ben ideje átszoknunk a
dáliára. Az őszirózsafélék
családjába tartozó virágos
növény az itthoni kertek-
ben sem ismeretlen. Vál-
tozatos a színe és a
formája, így minden
menyasszony megtalál-
hatja a kedvére valót – már
ha a trendek befolyásolják
a döntését.

3. Fotó, videó drónnal
Ha eddig csak esküvői
fotóson és videóson gon-
dolkodtatok, akkor érde-
mes egy szinttel feljebb
lépni: ma már a drón-
felvételek is alapkövetel-
ménynek számítanak az
esküvői szolgáltatások

között. A drónnal készült
lélegzetelállító felvételekről
ne mondjatok le, imádni
fogjátok őket.

4. Színesedő vőlegények
Általában a nagy napon a
menyasszony kerül a
fókuszba, azonban a tren-
dek szerint egyre hangsú-
lyosabbá válik a vőlegények
viselete is: újfajta sza-
básvonalak, színek –
kékek, zöldek, barnák –
mintás nyakkendők, dísz-
zsebkendők, vicces zoknik
tesznek pontot az i-re.

5. Tiarák
Hol előkerülnek, hol eltűn-
nek egy időre, de a tiarák
mindig is az esküvők
hercegnői lesznek. 2019 a
tiarás menyasszonyok éve
lesz, ha tehetitek válassza-
tok magyar készítőtől
mesés munkákat, és
viseljétek az esküvőtök
után is a fejdíszt!

6. Minitányérok, mini-
adagokkal
De annál nagyobb
választékkal. Az új trendek
szerint legyen inkább több
fogás, de együnk belőlük
kevesebbet – úgymond
csipegessünk a finomabb-
nál finomabb falatok közül. 

7. Sötét, de nem baljós
hangulat
Besüppedős hangulat,
mély színek, drámai
drapériák adják meg az
alaphangulatot, amely

ennek ellenére egy pilla-
natra sem baljós, inkább
felülemelkedik a hétköz-
napokon.

8. Ezüst és króm
Ha fontosak a fém-
felületek, akkor felejtsétek
el az aranyat vagy a
rózsaaranyat. 2019-ben
visszatér az ezüst és óriási
szerepet kap a króm.

9. Klasszikus 
menyasszonyi ruha
Egyszerű, klasszikus, le-
tisztult. Meghan Markle
menyasszonyi ruhája rá-
nyomta a bélyegét az idei
trendekre. 
A divat kedvéért ne hagyjá-
tok magatokat elté-
ríteni álmaitok ruhájától,
de azért azt jegyezzétek
meg: a kevesebb több. 

10. Környezettudatos,
műanyagmentes
Évek óta hallani zöld es-
küvőkről, ám az elmúlt
évek riasztó hírei miatt
sokkal többen figyelnek
arra, hogy vigyázzanak a
bolygóra. Ha belegondol-
tok, az esküvőiparág sem
túl környezettudatos jelen-
leg, de itt is könnyű kivál-
tani az egyes elemeket
tudatosabbra. Apróságnak
tűnik, hogy ne eregessetek
lufikat, helyette valamilyen
más gesztust találjatok ki,
de óriási dolgot tesztek
ezzel a környezetért.

forrás: vous.hu
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Influenza vagy csak nátha?
nem könnyű, sőt
speciális vizsgálatok
nélkül sokszor nem is
lehetséges megmon-
dani, hogy a hasonló
tüneteket mi okozza. 

Kezdjük az egyszerűbbel,
a náthával. A betegség
tüneteiért több száz külön-
féle vírus lehet felelős,
ezért nem szerezhetünk a
nátha ellen védettséget. A
nátha leggyakoribb kór-
okozója valamelyik rhi-
novírus, ez a vírus felel a
megbetegedések mintegy
feléért, de számos egyéb
vírus is kiválthatja a jel-
legzetes tüneteket.

A nátha tüneteit min-
denki ismeri, hiszen évente
többször is (a kisgyerekek
akár évente tízszer is) meg-
kaphatjuk. Enyhe lefolyású
betegség, mely cseppfer-
tőzéssel terjed, és megle-
hetősen ragályos.
Általában torokfájással
kezdődik, amely 1-2 napig
tart. Ezután, vagy ezzel
párhuzamosan kezdődik
az orrfolyás, orrdugulás,
majd száraz, ugató
köhögés, amely rendsze-
rint a negyedik ötödik
napon lép fel, és hosszabb
ideig, gyerekeknél 2-3
hétig is eltarthat. Magas
lázzal nem jár, de
hőemelkedés előfordulhat.
A nátha nem gyógyítható,
tüneteinek enyhítésére orr-
cseppek és spray-k alkal-
masak, a láz-, gyulladás- és
fájdalomcsillapítók mel-
lett. 
Szövődményei közül a

melléküreg gyulladás és
gyerekeknél a középfül-
gyulladás fordul elő
gyakrabban, ilyen esetek-
ben antibiotikum adása in-
dokolt lehet. 
A náthához hasonló
tüneteket okozhat az aller-
gia vagy szénanátha, de
erre a torokfájás nem
jellemző, viszont köny-
nyezés, szemviszketés,
tüsszögés előtérben állhat.
A szénanátha tünetei
hosszabb ideig tartanak,
szemben a megfázás ál-
talában egy hetes lefolyásá-
val.

Az influenza szintén víru-
sos betegség, de ennek
kórokozója mindig az in-
fluenza vírus valamelyik
fajtája. Az influenza A és B
az a két típus, amely
nagyszámban betegíthet
meg embereket.
Az influenzavírusok gyor-
san változnak és mutálód-
nak, és így alakulnak ki az
újabb és újabb altípusok.
Az egyik altípus ellen
kialakult védelem nem,
vagy csak kis részben nyújt
védelmet a másik altípus
ellen, ez a magyarázata az
évenkénti, általában télen
megjelenő, szezonális
járványoknak.

Az influenza tünetei sok-
ban megegyeznek a nátha
tüneteivel, de a betegség
súlyosabb lefolyású. 
Általában magas lázzal jár,
fejfájás, izomfájdalmak,
száraz köhögés, levertség
és gyöngeség jellemzi. A
torokfájás ritka, és csak az
esetek 30-50%-ban jelenik

meg orrfolyás, orrdugulás.
Szövődményei főleg kis-
gyermekekben, idősekben
és krónikus betegségben
szenvedőkben veszélyesek.
Ezek között leggyakoribb a
különböző baktériumok
okozta tüdőgyulladás,
mely antibiotikumokkal
kezelhető. Az influenza
kezelésére léteznek gyógy-
szerek, ezek a tünetek eny-
hítésére, a betegség
időtartamának lerövi-
dítésére alkalmasak, de
csak a megbetegedés első
1-2 napján elkezdve hatá-
sosak. Általában csak a
nagyon súlyos tünetekkel
kezdődő, vagy a fokozottan
veszélyeztetett csoportba
tartozók megbetegedése
esetén ajánlják haszná-
latukat.

Mindenkinek, de elsősor-
ban az öt éven aluli kis-
gyerekeknek, a terhe-
seknek, az időseknek, és a
hat hónaposnál idősebb
krónikus betegségben
szenvedőknek ajánlott
azonban az influenza (sze-
zonális és új) elleni
védőoltás. Ezzel nemcsak
önmagunkat, hanem
környezetünket és hozzá-
tartozóinkat is védjük az
influenza ellen. A
védőoltás 70-90%-os
védelmet nyújt, és miután
elölt vírust tartalmaz, nem
okozhat influenzás meg-
betegedést. Mellékhatásai
enyhék, legfeljebb hő-
emelkedés, a beadás
helyén fájdalom vagy duz-
zanat, bőrpír jelentkezhet.

forrás: doktorpalanta.hu
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