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Apróhirdetések
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Állásbörze
8-14. oldal
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Esküvő2017

15-18. oldal
életmód

19-21. oldal

15-21 oldal

Esküvő2017
Így leszel trendi menyasszony

Milyen a vintage esküvő?
Vőlegényeknek

élEtmód-szépség-Egészség
Tombol az influenza

Érdekességek a szemünk”világáról”
Egészség - a valódi kincs

Ezen a héten több, mint 

160 vállalkozás
választotta a Szuperinfót!

Köszönjük hirdetőink
bizalmát!



2017. február 10.2

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: Ister Trade Kft. 
Terjesztés: Nagyítópont 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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2017. február 10.4 mit? Hol? mikor?
programok a környéken

Fernando Ferreyra (ARG), Goyes,
Dj Kühl

Márc. 11. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Honeybeast koncert, vendég:
Hangácsi Márton

Márc. 18. szombat 21:30 óra
Kapuvár, Shop-Stop
The Bits  – Beatles emlékkon-
cert

Márc. 18. szombat 22:00 óra
Kisfalud, Halász Vendéglő
Ismerős Arcok koncert

további
programok 

és részletek az
infoRábaköz.hu 

oldalon 
találhatók.

Febr. 11. szombat 20:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Zenés, karaoke est

Febr. 11. szombat 22:00 óra
Kapuvár, River
Újra nyitó party, BSW fellépés 

Febr. 18. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Margaret Island koncert

Febr. 18. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Pub
Acustic 69

Febr. 25. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Farsangi mulatság

Febr. 27. hétfő 19:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Égben maradt repülő c. színházi
előadás

Márc. 4. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop

Ápr. 25-ig
Csorna, Múzeum
Csorna 45 éve város kiállítás

Febr. 18-ig
Csorna, Múzeum
Az Árkosi Tájmúzeum utazó
kiállítása

Febr. 10-11. p-sz
Csorna, Árkád Coffee Bar
Koktél est

Febr. 10. péntek 21:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Bál, élőzene

Febr. 11. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Rábaközi Művelődési
Központ
Ne most drágám! c. vígjáték két
felvonásban

Febr. 11. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Odett koncert

Hádész Háza - Az Olimposz hősei 4. rész-
Rick Riordan
"Ezernyi halálos szörny. Három harcoló félisten.
Egy halálos döntés.
Percy Jackson kalandjai egy igazán alvilági helyen
Az ember életét meghatározzák a döntései. Hát
még egy félistenét! Az Argó II. továbbszeli az eget,
és a huszonegyedik századi argonautákat újabb és
újabb kalandok felé viszi. Kapaszkodjatok, mert ez
ahogy Riordan mestertől megszokhattátok nagyon
rázós út lesz!"

OlvAsNIvAló
a Kapuvári Városi Könyvtár ajánlásával

Agatha Raisin és a páratlan vőlegény-M. C.
Beaton
Agatha Raisin bánatában, hogy csökkentse volt férje
eljegyzése okozta fájdalmát, ismét egy vonzó férfi
után vetődik, ám a sármos francia úriember körül
egyre gyanúsabb események történnek. Nem elég,
hogy a menyasszonyt, akit ő hozott össze Agatha
exével, az esküvő napján holtan találják, de gyors tempóban két újabb
hulla bukkan fel a színen – és természetesen mindkettőbe Agatha botlik
bele. Ezzel ő maga is jókora slamasztikába kerül, hiszen kézenfekvőnek
látszik az indítéka a menyasszonygyilkossághoz.

Kepler 62 - A játék-Timo Parvela, 
Bjorn Sortland, Pasi Pitkanen
A Föld erőforrásai fogytán vannak, egyre kevesebb
embernek jut élelem és lakóhely. Az emberiség
küldetést szervez: a KEPLER62 bolygórendszerben
találtak egy a Földhöz hasonló, lakható égitestet.De
vajon mi köze ennek a Kepler62 számítógépes
játékhoz, amit állítólag senki sem tud végigját-
szani? Ari és Joni, ez a mindenre elszánt testvérpár
megszerzi a játékot, ami beszippantja a fiúkat... 
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Opel Meriva, Astra, Corsa, Suzuki
Swift, Ignis, Wagon R, Bora, Polo,
vétel-eladás, beszámítás. Farád 06-
30/602-8858

Toyota Corolla kombi, 1.4 VVTI
2005-ös évjáratú, jó állapotban,
vonóhoroggal, téli-nyári kerékgar-
nitúrával eladó. Ár: 1.150.000 Ft.
Érd.: 06-20/772-0640

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

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

Skoda Roomster 1.4 PDTdi 2009-es
évjáratú, friss műszakival,
vonóhoroggal, megkímélt állapot-
ban, vezetett szervizkönyvvel eladó.
Ár: 1.480.000 Ft. Érd.: 06-20/772-
0640

Fiat Stilo 1.9 TD 2005-ös gyári ál-
lapotban, osztrák papírokkal eladó.
Iá: 850.000 Ft 06-20/3342-504

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem.
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet.
Ha kell házhoz megyek. 06-20/910-
9361, 20/280-9747

VW Polo 1.4 2002-es egy év műsza-
kival eladó. 06-30/839-3268

140-160 kg körüli sertések eladók.
400 Ft/kg 96/243-899, 06-30/725-
6947

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

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

Border collie kiskutyák eladók.
Csorna 06-20/496-7324

Kapuváron nem tápos sertések
eladók. ár megegyezés szerint.
96/244-631, 06-30/391-5309

1 db 130 kg hússertés és anyakoca
vágásra eladó Kapuváron. 06-
20/218-0818

Fekete színű Labrador kiskutyák
eladók. Érd.: 06-20/479-6949

Magyartarka üsző borjú 8 hónapos
eladó 160.000 Ft. 06-70/571-38-38

Leválasztott húshasznú bikaborjak (3
db) eladók. 06-30/536-3645

2 db 160 kg hízott sertés eladó
Csorna, Hársfa u. 2. 06-70/576-
3026

Egyedülálló, elvált, magányos? 
Ismerkedne, de nincs hol, kivel?
„Nem adom fel” Társkereső Iroda
06-20/411-4325

30-as káros szenvedélyektől
mentes, független férfi keres szolid,
gyermektelen lányt tartós kapcso-
latra. SMS 06-30/524-3656

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

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

Kapálógép, gyepszellőztető, fa-
hasítók, tűzifa daraboló, láncfűrész,
ágaprító bérelhetők 3200 Ft-tól Fer-
tőszentmiklóson. Tel.: 30/9659009

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

Szőnyeg és kárpittisztító, magasnyo-
mású mosó, gőztisztító,
padlópolírozó bérelhetők 2500 Ft-tól
Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/965-
9009

Csempézést, járólapozást laminált
parkettázást, kőműves munkákat
vállalok. Fertőszentmiklós 25 km-es
körzetében. 06-30/540-2506

állat

JáRműKapuváron városközpontban 39 nm-es
lakás eladó. 06-20/9380-291

Eladó egy 65m2-es téglaépítésű 2
emeleti erkélyes lakás+garázs
Csornán, a Petőfi téren. 2+1 fél szoba.
A lakás pár éve lett felújítva. A lakáshoz
tartozik pincehelyiség is. Ár.:16.7 millió
forint Érdeklődni 06-20-492-35-55-ös
telefonszámon

Csornán 55 nm-es 3. emeleti
gázfűtéses téglalakás eladó. 06-
30/340-5618

Szárföldön, Erdély utca 5. szám alatt
telek eladó. 1540 nm, víz, szennyvíz a
telken belül. 06-30/618-0046

Keresünk Csornán és környékén eladó
ingatlanokat, ügyfélkörünk részére.
Hívjon telefonon, házhoz megyünk
vagy fáradjon be az irodánkba.Tel.:06
20/924-5267

Kapuváron a Hanság udvarban garázs
eladó. 06-20/455-4995

Sopronnémetiben 86 m2-es összkom-
fortos 3 szobás családi ház eladó! 3
éve teljesen felújították. Fűtése: vegyes
tüzelésű kazánnal. Azonnal költözhető!
1497 m2-es telekkel. A modern kony-
habútor az ár részét képezi. Irányár 8.2
m Ft Tel.:06 20/924-5267

3 hektár akácos, vágásérett és 210-es
kunkasza eladó. 06-20/953-5352

Kapuváron és környékén lakható
családi házat keresek 6 M Ft-ig. 06-
70/608-1188

Kapuvár csendes utcájában 3 szobás
családi ház sürgősen eladó. 06-
70/608-1188

Kapuváron 64 nm-es felújítandó lakás
eladó garázs vásárlási lehetőséggel.
06-70/608-1188

Kapuváron Házhely legszebb helyén
építésre is alkalmas régi családi ház
eladó. 06-30/9690-918

Kapuváron városközponthoz közel
összközműves építési telek eladó. 06-
30/608-5582

Csorna központjában másfélszobás, 2.
emeleti lakás eladó. 14,5 mFt Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77 

Sopronnémetiben felújított 3 szobás
családi ház eladó. 8,25 mFt CsornaIn-
gatlan Fodor Erika +36-20/50-111-77

Csornán tetőtérbeépítéses,
alápincézett 1986-ban épült családi
ház eladó. 15 mFt CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77

Sopronban forgalmas helyen lévő
üzlethelyiség élelmiszerboltnak (vagy
egyéb kereskedelmi célra) kiadó. In-
duláshoz 2 hónap ingyenes bérlet:
+36-20/404-0427.

Kiadó Csornán 1 szobás összkomfor-
tos, bútorozott, lakás hosszú távra, 1
vagy 2 felnőtt részére. Bérleti díj, 
rezsivel együtt: 75.000 Ft/hó + 2 havi
kaució. Tel.:06 20/924-5267

Kapuvár Torony téren garázs kiadó.
06-30/9690-918

Kiadó

INgAtlANböRzE
eladó és kiadó ingatlanok

táRSKERESŐ

SzolgáltatáS
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Mindenféle épületek házak szak-
szerű elbontását vállaljuk kézzel és
géppel számlaképesen. 06-70/416-
4510

Redőnyjárat indul a megye minden
településére, ingyenes helyszíni ára-
jánlattal! Hérics Redőny:   96/242-
655, 06-30/204-0-205 Időpontok
t e l e p ü l é s e n k é n t : 
www.rolo96redony.extra.hu

Festést, mázolást, tisztító festést vál-
lalunk. 06-20/315-3760

Családi házak kivitelezését,
felújítását, bővítését vállalom.
Ingyenes felmérés és árajánlat
készítés. Hívjon bizalommal! 06-
30/564-3556 e-mail: 
tomordilaci@freemail.hu

Gyümölcsfa metszését vállalom Ka-
puvár és Csorna környékén. 06-
70/385-6023

1995 óta Kapuváron működő
könyvelőirodánk kedvező áron vál-
lalja egyéni vállalkozók, gazdasági
társaságok teljes körű könyvelését,
bérszámfejtését. E-mail:
wexkft@gmail.com 06-20/937-
4079

Falcsiszoló-zsiráf, parkettacsiszoló,
ipari porszívó bérelhetők 2200 Ft-tól
Fertőszentmiklóson. Tel.: 30/965-
9009

Hűtőgép javítás. 06-20/9380-291

Építőipari gépek, lapvibrátorok, bon-
tókalapácsok, vésőgépek bérelhetők
3300 Ft-tól Fertőszentmiklóson.
Tel.:30/9659009

Kések, ollók, húsdaráló kések, tár-
csák élezése. 06-20/9380-291

Minőségi kőműves munkát vállalok
30 éves tapasztalattal Kapuvár és 50
km-es körzetében. 06-30/266-5282

Redőnyök, reluxák, szalagfüg-
gönyök, 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

Redőny-akciók 60-70%-os árakon.
Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók, szúnyoghálók.
Vidéken is.06-30/994-2258

HACCP rendszer kiépítését, felü-
gyeletét, vizsgálatát, kémiai koc-
kázatbecslést vállalok. Keressen
bátran, ha élelmiszer gyártással, for-
galmazással, raktározással
foglalkozik! Érd:70/318-20-35,
haccprendszer2016@gmail.com

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

Teknőket, bontószéket, répaőrlőt,
szecskavágót, lovas eke borona,
stokedlit, konyhakredencet,
szeneskályhát valamint hagyatékot,
mindenféle tájházi dolgokat vásárolok
saját részre. Hívjon bizalommal,
házhoz megyek.. 06-20/977-9690,
96/244-930

Zab eladó 3.900 Ft/q 06-20/911-
9056 Csorna

Jó minőségű széna Kapuváron eladó.
06-70/453-5322, 06-70/453-5323

Stihl MS 250 kitűnő motorikus ál-
lapotban új lappal, lánccal eladó.
50.000 Ft 06-30/396-7439

Slavia 630 631 634 eladó. 06-
30/396-7439

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

Borsó eladó. Zöld, illetve sárga borsó
kombájn-tisztán galambok számára
eladó. Ugyanitt zab szintén eladó.
Érd.: 20/267-4750

Akciós fa üveges bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulccsal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivitel)
53.900 Ft/db, valamint 138*208-as
(kétszárnyas kivitel) 79.900 Ft/db
csak februárban extra - 10% ked-
vezménnyel! Munkaidőben
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 , 
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

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 csak
februárban extra - 10% kedvezmén-
nyel! Ár:56.900 ft/db. Munkaidőben
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 ,
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Négylevelű fogas, háromlevelű kom-
binátor 21 soros vetőgép utánfutó,
egy db Petrof pianino zongora eladó
Veszkény 96/252-324

Akciós acél biztonsági belső bejárati
ajtók 95x205-ös méretben 11 pontos
biztonsági zárral + kilincsel 
kulcsokkal, több színben,  jobbos és
balos kivitelben eladók csak február-
ban - 10% kedvezménnyel! Ár:
49.900 Ft/db.  Munkaidőben
0630/610-3850, www.rbfnyi-
laszarokft.hu; Bősárkány, Ady E. u. 13

Akciós-Garázskapu, bukórendszerű,
NOVUM márkájú, fehér színben, vado-
natújan 1 év garanciával 240*200-as,
240*210-es és 250*200-as méretben
76.900 Ft/db csak februárban extra -
10% kedvezménnyel! Munkaidőben
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 , 
www.rbfnyilaszarokft.hu; Bősárkány,
Ady E. u. 13.

Tűzifa méteres bükk-gyertyán eladó.
06-30/654-0013

Kukorica vetőmagok: Dekalb, Pioneer,
Syngenta januárban akciósan rendel-
hetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

Siló, lucerna körbála és szalma eladó.
06-20/998-8221

Biokerámia alvásrendszer gyógyító
hatású tíz cm magas matrac eladó.
06-30/419-8404

pIActéR
adok-veszek
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Ausztriai szépségszalonba
pedikűrös, masszőr és kozmetikus
részére helyi-ség kiadó. Andautól 1
Km-re. Érd.: 06 302 987 2496

Önállóan dolgozni tudó kőművest
keres Bágyogszovát környékéről.
06-20/498-3629

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16

Fodrászt és pedikűröst felveszünk
hegykői munkahelyre. Németnyelv-
tudás szükséges. Érd.: +36-
70/3223-887.

AWI hegesztő-lakatost keresek
Mosonmagyaróvár környéki munka-
helyre. Jó kereseti lehetőség, hosszú
távú munka, jó munkakörülmény.
Tel.: 30/2178897, e-mail:
p1455p@gmail.com

Betonmixerre keresünk gépko-
csivezetőt 40 éves korig Csorna ill.
Kapuvár környékéről. 06-30/235-
5970

Felvételre keresünk mezőgazdasági
gépszerelőt T-s jogosítvánnyal kapu-
vári telephelyre. 06-70/453-5322,
06-70/453-5323

Csornai gumiszervizbe fiatal férfi
munkaerőt keresek. 06-30/9594-
280

Felvételre keresünk állatgondozót
kapuvári telephelyre. 06-70/453-
5322, 06-70/453-5323

Felvételre keresünk takarítót heti 2
alkalomra kapuvári telephelyre. 06-
70/453-5324

Fodrászt és műkörmöst keresünk 
alkalmazotti viszonyba. Érd.: 06 30
210 7283

Szeretnél plusz bevételt? Olcsóbban
vásárolni? Jelentkezz Avon tanács-
adónak! Nincs vesztenivalód, hisz
nincs befektetés, nincs hűségnyi-
latkozat! Érd.: 06-30/566-4506 vagy
ildi2980@gmail.com

A csornai Németh Szerelvénygyártó
és Kereskedő Kft. felvételt hirdet 
esztergályos és CNC gépkezelő
munkakörbe. Jelentkezni: 06 30 237
3289-es telefonszámon vagy az
info@nemethszerelveny.hu e-mail
címen lehet.

Fémipari vállalkozás forgácsoló és
sorjázó munkatársat keres.
0620/590-9764

Tetőépítésben jártas Ács szak-
munkást keresek azonnali kezdés-
sel. Jelentkezni lehet: Kozma Zoltán
30/3750574 telefonszámon.

Mezőgazdasági gépszerelésben jár-
tas traktorost valamint állat-
tenyésztőt keresünk Páli telephelyre.
Előny német nyelvtudás. Érd.:
96/275-105, 30/3718661

ÁllÁsböRzE
állásajánlatok, képzések

Jánossomorjai kertészeti árudánkba
megbízható munkaerőt keresünk!
Német nyelvtudás feltétel, kertészeti
végzettség előnyt jelent! Jelentkezés
ö n é l e t r a j z z a l :
napsugar.gazdabolt@gmail.com

Kapuvár külterületére, éjszakai
munkára, telephely   őrzésére
keresünk munkaerőt. Elsősorban jó
fizikumú, környékbeli  férfiak jelen-
tkezését várjuk! Érd.: 06-30/376-01-
21, 06-30/9296-897 és
allaskereskedelem@freemail.hu

Független női személy jelentkezését
várom kürtöskalács készítésére (jó
fizetés) életkor nem számít. 06-
70/392-9043

Kónyi vendéglőbe női pultost kere-
sek. 06-30/640-5521

Csornán Nemes Pékségbe női be-
tanított munkást keresünk. 06-
30/9277-834 hétfőtől-péntekig 8-19
óráig

Csornán Nemes pékségbe gyakorlat-
tal rendelkező szakmájában jártas
sütőipari munkást keresünk. 06-
30/9277-834 hétfőtől-péntekig 8-19
óráig

C + E kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező gépkocsivezetőt keresünk
nemzetközi és belföldi fuvarozásra.
Minden hétvége otthon. 06-30/227-
4616

Csornán a Kati Cukrászdába
cukrászt vagy cukrászatban jártas
kézilányt felveszünk. Érd.: személye-
sen vagy 96/262-622

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás-
szervező-Vendéglős, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ
tanfolyam. 06-70/637-4750.
www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

Felkészítés közép és emelt szintű in-
formatikai érettségire. 06-30/235-
7292

oKtatáS
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

2017. február 10.12 ÁllÁsböRzE
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2017. február 10.14 ÁllÁsböRzE

Az ön vÁllAlkOzÁsA is
mEgéRdEmEl egy honlapot!

5-10 nap
alatt elkészítjük
- modern, 

- mobil eszközökre  

optimalizált, 

- keresőbarát 

weboldalát
már 
60.000 Ft induló ártól.

Bővebb információ:                                                        
dAN kIttI tel: 06 30 428 8917     e-mail: dan.kitti@inforeklam.hu

inforeklam.hu



Ismerd meg a 2017-es
tavaszi menyasszonyi ruha
trendeket! 

Az előző szezon 3D-s
virágihletésű részletei töké-
letesen megfértek a mély
kivágású egyszerűbb fazonú
ruhák, sőt a minimalista
darabok mellett.  Ez a 2017-
es szezonra is jellemző,
hiszen itt is találunk egy-
szerű darabokat és gazda-
gon díszített, hatalmas
elemekkel ellátott, gyö-
nyörű ruhakölteményeket,
így biztosan mindenki meg-
találja a számára legideáli-
sabbat.
Nézzük, mi a trend az idei
évben!
- V-kivágás: merész, bevál-
lalós megoldások jellemzik
ezt a trendet. Modern
menyasszonyoknak ajánlják
a tervezők, ám nagyon
fontos ebben az esetben az
elegancia és a megfelelő
arányok alkalmazása.
- Szabad vállak: a vállakat
teljes mértékben szabadon
hagyó ruhák soha nem lá-
tott népszerűségnek örven-
denek ebben a szezonban.
Fontos szempont, hogy a
ruhát több órán át kell visel-
nie a menyasszonynak,
ezért a ruhapróba elkerül-
hetetlen, ha nem érzed
magad komfortosan, akkor
válassz másik ruhát!
- Hatalmas masnik: túl-
méretezett masnik, legyen
az hátul, a derék vonalán,
vagy egy romantikus rész-
letként  a ruha ujján, de
rengeteg ékszeren, kiegé-
szítőn  is megtalálhatók a
kisebb-nagyobb masnik. 
- Bohókásan romantikus: 
Romantikus fodrok, és

rengeteg csipke, hippi
kiegészítők... A 20-as évek
bohém Gatsby-korszaka az
idén is hódítani fog. A csil-
logásról, fényűzésről, cse-
resznyepiros ajkakról és
csipkéről felismerhető stílus
a modern menyasszony
kedvenc esküvői stílusa
lehet.
- Fehérnemű hangulatok:
a legújabb menyasszonyi
ruhák már annyira roman-
tikusak és olyan sok szexi
csipkével készülnek, hogy
már-már a nászéjszakák
viseletét idézik. A tervezők
előszeretettel keverik a
corsetteket, a csipkékkel
díszített felsőrészeket és a
selyemköpenyeket.
- Magasított nyakmeg-
oldások: ékszerek helyett
sokkal szebbek lehetnek a
nyakra felkúszó csipkerész-
letek, különleges fodrok,
gallérok, melyek a régi idők
világát idézik.
- Rövidebb ruhák: a
hangsúly egyre inkább a
lábakon és a gyönyörű
cipőkön van, szinte minden
szoknyahossz megtalálható
a palettán a nagyon rövidtől
az elöl rövid és hátul hosszú
megoldásig.
- Amikor a menyasszony
is nadrágot visel: beválla-
lós menyasszonyok masz-
kulin hatású, mégis nőies
stílusa lehet egy se nem
szoknya, se nem nadrág
megoldás. Azt sugallja,
hogy viselője magabiztos,
egyszerre erős és törékeny,
decens és romantikus. Őszi
és téli esküvőkre tökéletes
választás, a polgári esküvők
kedvenc szettje lehet.

Így leszel trendi menyasszony
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Az elmúlt években rop-
pant divatossá vált a vin-
tage stílus, lépten-nyo-
mon belebotlunk, de
vajon tudjuk-e, hogy ere-
detileg honnan származik
és mit jelent? 

Vintage - angol kiejtése
“vintidzs”, francia kiejtése
“vantédzs”, de ejtik “vin-
tázs”-nak is.
Eredetileg a vintage-nek
semmi köze nem volt a di-
vathoz, pláne nem az es-
küvőkhöz, vagy éppen a
belsőépítészethez. 
A vintage szó elsősorban a
borászatban és a fotográfia
területén használatos szak-
kifejezés volt. A fotó-
történelemben vintázs
kópiának („vintage copy”/
”vintage print”) nevezték az
első kópiát,  a borászatban
pedig leginkább a magyar
“évjárat” szónak felel meg. 

Divatfogalomként és lak-
berendezési irányzatként
tekintve ide tartozik min-
den olyan ruha és összeál-
lítás, amely összességében
régies, vagy épp használt-
nak tűnik. Itt a lényeg a
tűnik szón van, ugyanis
csak azért, mert egy ruha
vagy tárgy vadonatúj, még
kelthet használt, agyon-

mosott, kopott hatást, ami a
vintage stílus egyik alap-
jellemzője, csakúgy, mint
régi vagy népi motívumok.

Az 1920 és 1975 közötti
öltözködési stílusok  min-
degyikét vintage-nek ne-
vezhetjük. Nem összekeve-
rendő a retró stílussal, mely
körülbelül az 1975-1990-es
évek öltözékeit jelenti. A
vintage időszak ennél
régebbi, sokkal nemesebb,
ritkább, épp ezért értéke-
sebb ruhadarabok gyűjtőn-
eve.
Főbb színei a púder és
cukorka színek, valamint a
fekete és fehér. Kedvelt
anyagai a csipke, selyem,
bársony, damaszt, szatén és
a tüll.  
A vintage inspirálta es-
küvők legfőbb törekvése az
intimitás, a személyesség
megteremtése, gyakran
tűnnek fel újrahasznosított,
vagy kézzel készített tár-
gyak, amelyek a pár
számára jelentéssel bírnak. 

Elkülöníthetjük egymástól a
rusztikus vintage valamint a
klasszikus vintage stílusú
esküvőket. A rusztikus vin-
tage esküvő esetében a
hangulat a régi, meleg nyári
napokon megejtett családi

milyen a vintage esküvő?
piknik hangulatát idézi. A
helyszín lehet akár a saját
udvar, esetleg egy pajta,
vagy gazdasági épület, a
hangulatot pedig tovább
fokozzák a kézzel készített
sütemények, torták, a
szódásüvegek, a masnik,
füzérek, a befőttes üvegből
készített vázák vadvirág-
csokrokkal ékesítve.

A klasszikus vintage es-
küvők általában tema-
tikusak, egy adott korszak
jellemzői köszönnek vissza
bennük (20-70-es évek).
Ugyanakkor nem is az a
fontos, hogy milyen
címkével látjuk el az es-
küvőt, hiszen nem lehet éles
határvonalakat húzni,
sokkal inkább az jellemző,
hogy innen is, onnan is fel-
használhatók azok az ele-
mek, amik az ifjú párnak
tetszenek. Ha megvan a
ruha vagy egy hangsúlyos
tárgy, régiség, dekorációs
elem, akkor érdemes eköré
felépíteni a többi részletet,
továbbá nem muszáj telje-
sen az utolsó szalvétaráncig
korhűnek lenni,  egy-egy
dolog átvétele és vegyítése a
modern ötletekkel har-
monikusabb végeredmény-
hez vezethet.



2017. február 10. ESKüVő2017

A menyasszony szép-
ségét még jobban kie-
meli az elegáns,
stílusos vőlegény, ezért
fontos, hogy a leendő
férjnek is megfelelő
ruhát válasszunk és
odafigyeljünk a rész-
letekre.

A vőlegény ruhájának
kiválasztásakor fontos
szempont az esküvő
stílusa, de a legfontosabb
az, hogy komfortosan
érezze magát benne.

Az esküvői öltöny fazonja
egy kissé hosszított, szín-
ben a világosabb tónusok-
tól a sötét árnyalatokig
válogathatunk. Kiegészítői
a mellény, a nyakkendő, a
díszzsebkendő. Szükség
lesz egy ingre és egy
stílusában és színében
harmonizáló cipőre, övre.

Az ördög itt is a részletek-
ben rejlik: a vőlegény
öltönyök anyaga, szabása
az aktuális alkalmi férfi di-
vatot követik, a nadrág
vagy megegyezik a zakó
színével vagy kontrasztot
alkot vele.
Az egyik legelegánsabb
viselet a frakk, hozzá
fehér piquemellény, frakk
ing, fehér csokor-
nyakkendő, mandzset-
tagombok és fekete
lakkcipő illik. 
A szmoking az egyik
2017-es nagy favorit,
nyakkendő, ing, mellény
az alapvető kiegészítője. A
klasszikus szmoking
fekete, egy- vagy kétsoros,
hegyes- vagy sálgalléros. A
hozzávaló ing fehér vagy
krémszínű. A szetthez
mellény vagy széles se-
lyemöv és csokor-
nyakkendő illik.
Ha díszzsebkendőt is hor-

vőlegényeknek
dana, akkor az anyagában
és mintázatában legyen
összhangban a nyakken-
dővel. 
A szmoking szabadtéri,
melegebb estékre, le-
zserebb esküvőkre illő vál-
tozata a dinner jacket,
ami általában egysoros,
sálgalléros. Teljesen vál-
tozatos színekben sze-
rezhetők be. 

A most nagyon divatos
vintage, rusztikus esküvői
stílushoz természetes,
natur anyagokat és
színeket keressünk.

Az öltözéket mindig az es-
küvő stílusa határozza
meg, a vőlegény ne visel-
jen feltűnő ékszereket, az
a menyasszony kiváltsága
ezen a különleges napon.
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Szabály gyereknek:
minden egyes sorba,  oszlopba és
kockába tegyél egy-egy színes
formát úgy, hogy soronként,  osz-
loponként és kockánként csak
egyszer használsz fel egy-egy
alakzatot.

Szabály haladóknak: 
minden egyes sorba, oszlopba és
kockába írjon egy számot 1 -től 
9 -ig úgy, hogy soronként, oszlo-
ponként és kockánként csak
egyszer használ fel egy számot.      
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Haladóknak

gyerekeknek



A hétvégén tavaszias idő-
járás nemhogy vissza-
szorította az influenza
terjedését, de kifejezetten
kedvezett neki, így még
tovább emelkedett a
betegek száma.

Országszerte több mint
százezren fordultak or-
voshoz influenzaszerű
tünetekkel – olvasható az
Országos Epidemiológiai
Központ (OEK) friss jelen-
tésében.  Az elmúlt 10
évben egyetlen influenza-
szezonban sem regisztrál-
tak ilyen magas heti
betegszámot.
Két megye kivételével 
(Nógrád és Szabolcs-Szat-
már-Bereg) valamennyi
közigazgatási területen

emelkedett az influenza-
szerű tünetekkel orvoshoz
fordulók gyakorisága az
előző héthez viszonyítva:
számuk Győr-Moson-
Sopron, Vas és Bács-Kiskun
megyében volt a legma-
gasabb, Nógrád, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és
Veszprém megyében a
legala-csonyabb.
Az influenzajárvány miatt
országszerte több egész-
ségügyi intézményben van
érvényben teljes vagy rész-
leges látogatási tilalom,
ezért érdemes tájékozódni,
mielőtt látogatóba indul.
Az ÁNTSZ honlapján talál-
ható információk alapján
jelenleg a megyében az
alábbi osztályokat nem
lehet látogatni: 

tombol az influenza!
Margit Kórház, Csorna
-Légzésrehabilitációs osz-
tály

Lumniczer Sándor
Kórház-Rendelőintézet,
Kapuvár
- Krónikus Belgyógyászati
osztály

Karolina Kórház Ren-
delőintézet, Mosonma-
gyaróvár
- Ápolási Osztály
- Kardiológiai és Intenzív
osztály

Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház, Győr
- minden osztály (kivétel a
Téti Rehabilitációs Részleg) 

mti.hu/antsz.hu

Mostanra mindenkinek
van legalább 2-3 ismerőse,
aki influenza tüneteivel 
nyomja az ágyat otthon,
hacsak nem mi magunk
szenvedünk a láztól, vég-
tagfájdalomtól, köhögéstől
vagy a náthától. Tegyünk
meg mindent annak
érdekében, hogy mi ne
kerüljünk a fertőzöttek
közé!

Habár a betegség terjedését
alapvetően nem tudjuk
megállítani, az alábbi szabá-
lyok betartásával esélyünk
lehet elkerülni az influen-
zát. 
• Ha nem muszáj, ne men-
jünk közösségbe. Ha mégis
elkerülhetetlen, akkor visel-
jen szájmaszkot.

• Ha lehet, kerüljük a beteg
rokonokkal, barátokkal, is-
merősökkel való érint-
kezést.
• Üdvözlésnél mellőzzük a
kézfogást, illetve a
puszilkodást, így elkerül-
hetjük az influenzát.
• Mossunk kezet! Mindig,
ahányszor csak szappan
közelébe kerülünk.
• Szellőztessük gyakran a
lakást, így lehetőség van rá,
hogy az esetleges vírusokat
is „kisöpörjük”.
• Erősítsük immunrend-
szerünket: szedjünk rend-
szeresen D-vitamint, és ha
éppen nincs szmogriadó,
tartózkodjunk minél többet
a friss levegőn.
• Sportoljunk legalább he-
tente 3-4 alkalommal, és fo-

Hogyan kerülje el a bajt?
gyasszunk sok zöldséget-
gyümölcsöt.
Ha már elhatalmasodtak a
tünetek, akkor a lázcsil-
lapítón túl természetes
módszerekkel is enyhíthe-
tünk nyomorúságunkon:
• Fogyasszunk minél több
folyadékot! Ez legideálisabb
esetben gyógynövénytea.
• Pihenjünk minél többet,
láz esetén ne erőltessük ma-
gunkat, ilyenkor legjobb, ha
nyugton maradunk.
• Ha az állapotunk nem
javul vagy rosszabbra for-
dul, ha több napig magas a
lázunk, akkor keressük fel
az orvosunkat! Ha lehet,
érdemes telefonon felvenni
vele a kapcsolatot, időpon-
tot kérni, hogy elkerüljük a
zsúfolt orvosi rendelőket.
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•  Az információk 80%-a a szemen
keresztül jut el az emberekhez.
• 2,4 milliárd ember a világon nem lát
jól és mégsem tesz ellene.
• Gyermekeink jelentik számunkra a
jövőt, mégis 4-ből 1 gyerek nem lát jól
és emiatt gyengébben teljesít az
iskolában
• Ugyanúgy, ahogy az autóját is elviszi
éves szervizre, menjen el évente látásel-
lenőrzésre. Egy alapos ellenőrzés során
felfedezhetőek a különböző szem-
betegségek, továbbá számos más
betegség, mint pl. cukorbetegség, magas
vérnyomás stb.
• Számos gépkocsivezető szenved bale-
setet a szembesütő nap miatt, a pola-
rizált lencsék segítségével féktávolsága 
7 méterrel csökkenhet, 80 km/h–s
sebességnél.
• 1984-ben 1000 számítógép volt csat-
lakoztatva az internethez, 1992-ben 
1 millió, 2008-ban 1 milliárd. A
képernyő előtti munka fárasztja a
szemet, de ma már elérhetőek olyan
szemüveglencsék, amiket kifejezetten
számítógéphez terveztek
• Védenie kell a bőrét a naptól, de mi a
helyzet a szemével, az UV sugárzás
okozhat szürkehályogot és még más
betegségeket is. Védje szemét minőségi
szemüveglencsékkel!
• Tinédzserkorig a gyerekek szemlen-
cséi nem védik a retinát az UV sugarak-
tól, az Ön  gyermekének van már
napszemüvege?
• Napjaink legnépszerűbb szemüveg-
lencséi ugyanabból az anyagból készül-
nek, mint az űrhajósok sisakjai.
• Az ember évente átlagosan 4,2 millió-
szor pislog.
• Lehetetlen nyitott szemmel tüsszen-
teni.
• A szemünk mérete születésünktől
kezdve változatlan, de az orr és a fülek
életünk végéig nőnek.
• A pislogás segít megtisztítani a szemet.
Ha valami közelít az arcunk felé, au-
tomatikusan pislogunk.
• A testünk természetesen védi a szemet:

a szempillák a piszoktól nyújtanak védel-
met, a szemöldök pedig az izzadtság
szembe csorgását akadályozza meg.
• A cápák szaruhártyája nagyon hasonlít
az emberére, ezért gyakran használják
műtéteknél.
• Felnőttek esetében leggyakrabban a di-
abétesz okoz vakságot.
• Az emberi szemgolyó súlya körülbelül
28 gramm.
• Az emberi szem a szürke 500
árnyalata között képes különbséget
tenni.
•A szaruhártya az egyetlen olyan élő em-
beri szövet, melyben nincsenek erek.
• Régen a hajósok úgy vélték, hogy az
arany fülbevaló viselése javítja a látást.
• Egyes kutatások szerint a túl szoros
nyakkendő növeli a glaukóma
kialakulásának veszélyét férfiaknál.
• Az emberek átlagosan 25%-kal olvas-
nak lassabban képernyőről, mint papír-
ról.
• A férfiak jobbak az apróbetűs szövegek
olvasásában, mint a nők.
• Minden csecsemő színvakon születik.
• Az újszülöttek körülbelül hathetes ko-
rukig nem termelnek könnyeket.
• Az írisz nem más, mint a pupilla körüli
izmok neve, mely a szemünk színét is
adja. A szem lehet kék, barna, zöld,
szürke vagy fekete.
• A pupilla, - az az  apró fekete pötty a
szemünkben- lényegében egy apró  lyuk,
mely a szemünk rejtett részeire nyílik.

Látja! 
Látásunk a legfontosabb érzékszervünk,
amelynek segítségével:
• minden pillanatot élvezhetünk
• minden gyermek kibontakozhat
• teljes életet élhetünk

Elhivatottak vagyunk abban, hogy az Ön
látásának egészségét és ezáltal élet-
minőségét jobbá tegyük.
Ellenőriztesse látását évente!

Összeállította:  Joób Miklós-Pro Optika 
Forrás: Essilor,  lassjol.blog.hu   (x)

Érdekességek a szemünk “világáról”



Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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„Az egészség nem min-
den, de egészség
nélkül minden semmi.”

/A. Schopenhauer /

Sokféle meghatározása
létezik az egészségnek,
sokan úgy gondolnak rá,
mint a betegség hiányára,
sokaknak a fizikai állapo-
tuk minőségét jelenti, má-
soknak ennél komplexebb
jelentéssel bír. Én is az
utóbbi csoporthoz tarto-
zom és azt gondolom,
hogy az egészség egy testi-
lelki-szellemi harmóniát,
jól(l)étet jelent.
Testi szinten szervezetünk
megfelelő működését
értjük, vele foglalkozunk a
legtöbbet: igyekszünk
megfelelően étkezni, spor-
tolni, ápoljuk, gondosko-
dunk a pihenéséről. Ezen
kívül megpróbálunk kiiga-
zodni a táplálék kiegé-
szítők és vitaminok
világában, mert azt is
tudjuk, hogy nélkülöz-
hetetlenné váltak az
élelmiszeripar kataszt-
rofális működésének
köszönhetően.
Lelki szinten érzelmi sta-
bilitásunkat értjük.
Miként tudjuk megélni
szélsőséges érzelmeinket,
mint boldogság-szomo-

rúság, életkedv-dep-
resszió? Miként tudjuk
kezelni ilyen állapo-
tainkban önmagunkat
vagy a környezetünkben
élőket, türelmesek, figyel-
mesek, higgadtak, ki-
egyensúlyozottak va-
gyunk-e? Megfelelően
kommunikálunk-e egy-
mással? A lelki egészség
tehát egy alapvetően po-
zitív beállítottság önma-
gunkkal és társainkkal
szemben, ami olyan kap-
csolódási rendszert felté-
telez, amelyben szeretet-
teljes, kiegyensúlyozott,
békés, boldog, har-
monikus életet élhet min-
denki.
Szellemi szinten az elme
működését értjük, úgy,
mint racionális gondol-
kodás, tanulás, követel-
ményeknek megfelelés,
elvárások, döntéshozatal
és persze a munka világa.
Ezt a hármasságot nem
lehet szétválasztani. Nem
lehet az egyik terület
fontosabb, mint a másik,
mert nem tudnak
megfelelően működni, ha
bármelyik kibillen az
egyensúlyi állapotból.
Hiába sportol valaki és
tudatos a fizikai egészség-
megőrzés területén, ha –
csak hogy a legegyszerűbb

Egészség - a valódi kincs

példával éljek- folyamatos
stressznek van kitéve a
munkahelyén. Mivel ott
továbbra is teljesíteni kell,
a fizikai szint pedig jól kar-
bantartott, hol fog először
jelentkezni a probléma?
Lélek szinten. Persze, ha
ez tartós, fizikai és
szellemi szintre is át-
tevődik a probléma, a
kimerülés összes tüne-
tével.
Tehát, ha e három pillér
bármelyikét gyengíti meg
valami, az az egész rend-
szerben változást indít el.
Törekedjünk arra, hogy
megtaláljuk a számunkra
ideális állapotot, figyeljünk
magunkra és szeretteinkre
és ne szégyelljünk segít-
séget kérni, ha úgy érez-
zük, nem vagyunk
harmóniában önma-
gunkkal.

Pergéné Puska Gabriella
lélek-Fogadó

Csorna, Szt. István tér 3. 
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