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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap

Kiadó:  INFOREKLÁM 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
ONLINE hirdetésfeladás: hirdetesinfo.hu
e-mail:  csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web: inforeklam.hu, szuperinfo.hu, 
Sokszorosítás: ADC Hungary Kft. 
Terjesztés:  Arrabonapost 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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6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

Dec. 13. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Wolf Kati karácsonyi koncert

Dec. 14. szombat 16:30 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Jótékonysági hangolódás: karácsonyi
diavetítés újragondolva

Dec. 14. szombat 17:30 óra
Csorna, Művelődési Központ
Movement Dance Shool: Diótörő 2.

Dec. 14. szombat 18:00 óra
Szany, Művelődési Ház
Szabó Máté Quartet feat. Molnár
Enikő

Dec. 14. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping- Emlékek Éjszakája

Dec. 14. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző - Acustic 69

Dec. 15. vas. 15:00 és 17:00 óra
Kapuvár, Művelődési Központ
Movement Dance Shool: Diótörő 2.

Dec. 15. vasárnap 16:00 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Adventi gyertyagyújtás

Dec. 15. vasárnap 17:30 óra
Csorna, Premontrei Apátság
Bogyoszlói Férfi Dalkör karácsonyi
műsora

Dec. 20-21. péntek-szombat
19:30 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
III. Kapuvári Rock Karácsony

Dec. 21. szombat 16:30 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Jótékonysági hangolódás: Kiss V.
Balázs illuzionista & bűvész kará-
csonyi varázslata 

Dec. 21. szombat 21:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop - A Hendrix
Project bemutatja: Hendrix 77

Dec. 22. vasárnap 16:00 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Adventi gyertyagyújtás

Dec. 26. csütörtök 22:00 óra
Csorna, kemping - Delta karácsony

Dec. 28. szombat 20:00 óra
Csorna, Pipitér vendéglő
Eve Six évzáró

Dec. 31. kedd 22:30 óra
Csorna, kemping
Acustic 69 szilveszter 

Dec. 31. kedd 23:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Szilveszter a Mongoose zenekarral

2020. jan. 17. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ - Dumaszínház: Mogács
Dániel önálló estje

Jan. 24. péntek 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Dombóvári István
önálló estje

További  programok az 

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

Boldog születésnapot Szuperinfó!
30 éves lett az országos
Szuperinfó laphálózat.

Büszke vagyok arra, hogy  a
térségben első ingyenes
lapként mi teremtettük
meg ennek a hirdetési for-
mának az alapjait. Elsőnek
lenni mindig nagy kihívás
és kockázat. A kezdéshez
bátorság és kreativitás kell.
Az életben maradáshoz
pedig kitartás és jó termék. 
30 év alatt sok minden
történt és sok minden vál-
tozott. Ma már másképpen
dolgozunk, más eszkö-
zökkel más módszerekkel.
Ma komoly versenytárs az
internet, mert sokan úgy
hiszik az ingyen van. Nem,
nincs ingyen az sem. Csak
máshogy fizetünk érte: az
időnkkel, a személyes
adatainkkal.

A világ változik, fejlődik és
ez így van jól. Nekünk az a
dolgunk, hogy lépést tart-
sunk, alkalmazkodjunk,
hogy a mai problémákra
mai megoldásokat kínál-
junk.  Mi továbbra is a kiváló
minőségű munkában, a 
korrekt üzleti kapcsolatok-
ban és az innovációban
hiszünk, ebben látjuk a saját
és partnereink jövőjét.  

Lapunkkal 27 éve csatlakoz-
tunk a Szuperinfó országos
hálózatához. Azóta minden
hétvégén ott vagyunk
olvasóink otthonában.
Hisszük, hogy a jövőben is
mi lehetünk az összekötő
kapocs a hirdetők és az
olvasók között.

Kedves Hirdetőink,
Olvasóink! 
Munkatársaim nevében is
köszönöm, hogy hétről-
hétre minket választanak.
Mindent megteszünk azért,
hogy a jövőben is rászol-
gáljunk a bizalmukra. 

Kedves Kollégáim, 
Kedves volt Szuperinfó-
sok!
Nektek külön köszönöm,
hogy ekkora utat tehettünk
meg együtt. Köszönöm,
hogy szívvel-lélekkel te-
szitek, tettétek a dolgo-
tokat, azokat a sikereket
amiket elértünk, nélkületek
lehetetlen lett volna.  
Hetilap készítésnél nincs
lazítás, minden héten szi-
gorú a lapzárta, szigorú az
időbeosztás. És minden
hétfőn kezdődik elölről.  Az
együttműködés, a közös,

egymást segítő munka, a
türelem elengedhetetlen
mindenki részéről, e nélkül
egyszerűen nem megy.
Hálás vagyok, hogy olyan
kollégákkal dolgozhatok,
dolgozhattam, akik ugyan-
így gondolkodnak erről. 
Köszönöm nektek!
Köszönöm mindenkinek!

Címoldalunkon új fejléccel
ünnepeljük az elmúlt 3 év-
tizedet.

Boldog 30.
születésnapot

Szuperinfó!

Tárkányi Mária
felelős kiadó - ügyvezető

Keretes írásunkban Honfi Gábor alapító-hálózati vezető
és Fodor István ügyvezető igazgató köszöntő sorait
olvashatják. A kép a jubileumi Országos Értekezleten
készült 2019. november 28-án.
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Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vétel-
eladás- beszámítás. Farád 06-
30/602-8858

2T össztömegű autószállító trailer
bérelhető, 10.000 Ft/nap. Saját
súlya 400 kg. 1600 kg hasznos
teher szállítható rajta. Hossza: 4,2 m
szélessége: 2 m. B+E vagy C+E
kategóriás jogosítvány szükséges
hozzá. Érd.: 06-30/9470-370

Mitsubishi Colt 2005-ös évjáratú,
1.3 benzines, 95 LE, kitűnő állapot-
ban 68.000 km-rel eladó! Érd.: 06-
20/772-0640

Autóbontó Nagycenk. Gépjárművek,
roncsautók leadása, felvásárlása, hi-
vatalos bontási igazolás kiállítása,
teljeskörű ügyintézéssel. Szállítás
megoldható. Tel.: +36-20/521-9183
(Bontótéka Kft. Regisztrált
autóbontó)

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

Labrador retriever fajtatiszta kisku-
tyák oltva, féregtelenítve év végi
kedvezménnyel, karácsonyi elvitelre
eladók. Szülők a helyszínen
megtekinthetők. Szil 06-20/440-
0105

Egy éves tojótyúkok eladók 500
Ft/db Szárföld 06-20/800-9356

Strasser galambok és pulykák
eladók. 06-70/6643-734

120-150 kg hízósertések eladók.
Rábatamási 06-30/911-7553

Fiatal anyakecske fedeztetve eladó.
(kétszer) 06-20/975-8531

170-180 kg hízók eladók. Babót 06-
30/440-2835

Hízók kb. 120 kg-osak eladók. Ár:
550 Ft/kg 06-20/384-7646

200 kg-os sertés eladó! Érdeklődni
a 253-487 vagy +3630/6047105

8 hetes nőstény kaukázusi juhász
kiskutyák oltva, féregtelenítve,
csipelve eladók. 0630/913-1052.
Bősárkány.

8 hetes németjuhász kiskutyák oltva,
féregtelenítve eladók. 06-30/5100-
613

Vitnyéden eladó gyöngy, cochin és
sebrighton tyúkok, kacsa, nyúl eladó.
06-30/711-0112

60 év feletti hölgyet keresek élettársi
kapcsolatra 06-30/347-8693

Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222

Dekorációs falfestések, egyedi fali-
órák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák: www.face-
book.com/krealmanyosdi 06-
70/555-2898

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

Szőnyegtisztítás Felsőfokon garan-
ciával. Ipari vegytisztítás, porta-
lanítás, atkátlanítás ingyenes
szállítás 06-20/447-2726

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

Bádogos munkák palatetők bontás
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
tetőjavítás, tetőszigetelés, kúp-
cserepek malterozása, kémények
átrakása, beázások elhárítása. 06-
70/663-7327 www.tetobau.hu

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bú-
torkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245

JÁRműCsornán a Rét utcában külön hrsz
számmal rendelkező 600 nm-es
építési telkek eladók. Érd.:06-
70/271-5765

Csornán 3 szobás, összkomfortos
lakás 2 szintes ház földszintjén eladó.
18,5 m Ft CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77 

Csornán 2 szobás teljes körűen felújí-
tott 2. emeleti lakás városközpontban
eladó. 19,9 m Ft CsornaIngat-
lan +36-20/44-044-74

Kapuváron központközeli 3 szoba
nappalis, összkomfortos családi ház
kis telekkel eladó. 33,3  m Ft Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77 

Szilsárkányban Fő utcán 1500 nm-es
telek eladó. Iá: 1,2 M Ft 06-30/228-
7947

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

Kapuvár központjában lakás kiadó
06-20/8519-911

Kiadó

ÁllaT

SzolgÁlTaTÁS

INgAtLANBörzE
eladó és kiadó ingatlanok

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

Épületek, bővítések, átalakítások
építészeti tervezését, épületek
felmérését vállalom.
arpasigergo@gmail.com, 06 30 254
55 64

Beázik a tető? Cseréptetők,
palatetők, lemeztetők lapostetők
javítása, bádogos munkák, eresz-
csatornázás, tetőfedés, lapostetők
szigetelése, kémények javítása,
kúpcserepek kikenése, épületek
külső-belső felújítása, javítások vál-
lalása. 06-20/293-1175

Alaptestek, koszorúk, monolit-
födémek betonacél hajlítását rövid
határidővel vállalom. Bognár Richárd
06-30/264-6832

Napelemes rendszerekhez pályáza-
tok intézése (CSOK, Babaváró, MFB
0 %-s hitellel) 06-20/275-3552

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

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

Új, építkezésből megmaradt és bontott
nyílászárók nagy választékban 600
db-os raktárkészletről azonnal vi-
hetők! www.hasznaltablak.hu

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
1 év garanciával, 240*200-as,
240*210-es, és 250*200-as méretben
84.900 Ft/db. Munkaidőben:
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 . 
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-as méretűek, felül
üvegbetéttel, 5 pontos biztonsági zár-
ral, ki-linccsel, kulcsokkal, fehér szín-
ben, jobbos és balos kivitelben eladók.
Ár: 59.900 Ft/db. Munkaidőben:
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 .
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Normann fenyő karácsonyra kertből
kiválasztható. Csorna Kmety Gy u. 24
06-30/6497-666

Fertőszentmiklóson karácsonyfának
normann fenyőfa ünnepek előtti
kivágással lefoglalható. Ár: 3.500 Ft/m
06-20/389-3221

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivitel)
69.900 Ft/db, valamint 138*208-as
(kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
Munkaidőben: 0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Szójadara kapható ömlesztve 14.200
Ft/q (142 Ft/kg), zsákolva 15.000 Ft/q
(150 Ft/kg). Kapuvár www.vorostakar-
many.hu 06-70/3373-514

Csornán akác fűrészáruk, pallók,
deszkák, kerítéslábak, kerítés elemek
akár gyalult kivitelben is, lépcsők, ko-
rlátok, konyhabútorok készítése. Bér-
fűrészelést vállalunk. Érd.:
06-30/408-0313

Fenyőfavásár! Dec 9-től dec 24-ig.
Csornán Horváth fagyizó ellőtt a
parkolóban. Kapuváron Spar
parkolóban a Rábahidnal. SZEBBNÉL
SZEBB valogatott fenyőfák kaphatók.
Kérésre befaragjuk - tároljuk -
házhozvisszük. Lehet jönni válogatni -
alkudozni. Luc-Ezüst-Nordmann!

Szeretnéd olcsóbban megoldani a
karácsonyi bevásárlást? Regisztrálj
nálam Avon tanácsadónak! Nincs
belépési díj! Érd.: 06-30/566-4506
vagy ildi2980@gmail.com címen,
Dömötörné Ildikó.

Búza, napraforgó, kukorica eladó Ka-
puváron 06-30/389-1191

Füstölt sertéshús termékek folyama-
tosan kaphatók. Beled 96/257-275

4 db Peugeot 307 gyári alufelni eladó.
20.000 Ft Tel.: 06-20/3443271

Sürgősen eladó HP Pavilion laptop:
AMD processzor, 4 GB RAM, Windows
10. Érd.: 06-20/772-0640

Kisipari sarokpad nagy asztallal 3
székkel, ülőgarnitúra 3 részes, 2 db
fotelágy, konyhai edények felsz-
erelések eladók. Ár megegyezés sz-
erint. 06-30/3487-794

Karácsonyi vásár! Osztrák-német
bazár. Téli ruhák(200 Ft/db-tól) és
lábbelik, lakástextil, lakberendezés,
bútorok, konyhafelszerelés, műszaki
cikk, táskák,darálós kávégépek. de-
cember 15 (vasárnap 14-17óráig) Szil,
Béke u. 21

10-15 mázsa búza eladó
5000ft/mázsa +3630/573-36-26

Teknőket, bontószéket, gyalupadot,
répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
boronát, stokedlit, konyhakredencet
valamint hagyatékot mindenféle
tájházi dolgokat vásárolok saját
részre. Hívjon bizalommal házhoz
megyek 0620/977-9690 0696/244-
930

Luc, ezüst, nordmann fenyő eladó Ka-
puváron és Babóton. 96/241-807, 06-
30/590-2692

Nordmann és ezüst fenyőfa vásár,
kertből kiválasztható. Akciós árak,
nagyon szépek 06-30/5148-003

80 éves édesanyám mellé gondozót
keresek. Független nyugdíjas jelen-
tkezőket várok, akik leinformálhatóak,
referenciával rendelkeznek. 06-
30/7286-137

Dobozos teherautóval vállalunk
költöztetést, fuvarozást Ma-
gyarországon, Ausztria területén. El-
sősorban Sopron és 100 km-es
körzetében. 06-20/322-6116

Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/426-50-43.

Megrepedezett házak falainak
összepántolása, alaperősítés, fal-
szigetelés fűrésztechnikával,
kőművesmunkák, burkolás, gip-
szkartonozás vállalása a (0620)435-
3710 telefonszámon.

Redőnyjárat indul  a megye minden
településére, ingyenes helyszíni ára-
jánlattal! Hérics Redőny: 96/242-
655,  06-30/204-0-205, e-mail:
hericsredony@gmail.com

Kőműves munkák, gyümölcsfa met-
szését és fakivágást vállalok. 06-
30/910-1935

vEgyES



Személyautó és kisteherautó
javításában jártas, gyakorlattal ren-
delkező autószerelőt keresünk hosszú
távra, akár azonnali kezdéssel. Szabó
Autószerviz, Veszkény 06-20/947-7018

Horváth Dávid Építőipari vállalkozás be-
jelentett munkavállalással segéd-
munkást keres. 06202613773

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

Ausztriai étterem németül beszélő sza-
kácsot keres. Szálláslehetőség
megoldott. Telefon: 00436604181573

Karosszérialakatos munkatársat
keresünk ,kiemelt akár osztrák bérezés-
sel. SV Autócenter Mosonmagyaróvár,
info@svauto.hu 30/9375486,
30/9161589 Gyakorlat szükséges !

Ausztriába 2 fő MG-i gépszerelőt
keresünk, akár azonnali kezdéssel,
alapfokú német nyelvtudással. Érdek-
lődni: 00-43-699-19912300,
office@technikservice.at Schneider
Technik Service Gmbh 2454 Traut-
mannsdorf an der Leitha

Nyerges billencsre állandó és beugró
sofőrt keresek, napi bejárós munka. 06-
70/672-1494 AD-AND Kft.

Közétkeztető cég csornai főzőkonyhára
konyhai kisegítő munkatársat keres.
06-30/338-0493 Nyugatmagyarországi
Vendéglátó Zrt.

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező,
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/593-2232, www.miner-
vakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)

2019. december 13.10 ÁLLÁSBörzE

oKTaTÁS



Furcsa karácsonyi hagyományok
Megismerni mások
karácsonyi szokásait
nemcsak izgalmas, de
inspiráló is lehet.

Míg nálunk néhányan már
december 23-án belekóstol-
nak a hűtőben lapuló ha-
lászlébe, addig Izlandon
ezen a napon egy rettentő
szagú ételt, az erjesztett
ráját falatozzák. Izlandon
nem a Jézuska és nem is a
Mikulás hozza a karácsonyi
ajándékokat, és ezt jól
tudják a gyerekek is. Nem
titkolják előttük, hogy a
meglepetéseket a szüleik
rakják a fa alá. December 24-
én mindig pontosan hatkor
vacsoráznak a családok, a
menüben pedig rendre
helyet kap a sült birka.

A finnek már a december
24-én elkezdik az ünneplést
egy közös reggelivel, ami
fahéjas tejberizs, szenteste

pedig a családok szaunázni
indulnak.
A finnekhez hasonlóan, a
dánok is szívesen esznek
rizspudingot karácsonykor.
Náluk december 23-án ál-
lítják fel a karácsonyfát, amit
körbetáncolnak szenteste a
vacsora után.

Amíg a magyar gyerekek de-
cember elején csizmát rak-
nak az ablakba, addig az
írek egy piros gyertyát. Nem
a Mikulást várják így, hanem
ezzel a hagyománnyal jelzik,
hogy felkészültek, és várják
az ünnepeket. December
25-én libát sütnek, amihez
áfonyaszószt is kínálnak.
Amíg az íreknél az ablak a
főszereplő, addig Hol-
landiában a ház hátsó aj-
taja. Oda rakják a gyerekek
szenteste a csizmájukat,
amibe reggelre a Mikulás
mézeskalácsot vagy mar-
cipánból készült finomságot

pakol.

A spanyolok igazán kényel-
mesen ünnepelnek. Decem-
ber 22-én például mindenki
lottózni megy, majd 24-én a
templomba, a misék pedig
gyakran hajnalig tartanak.

Olaszországban a kará-
csony ünnepe egyetlen
napig tart, és szenteste
éjfélkor kezdődik. A leg-
nagyobb családi program a
hosszúra nyúló ebéd, a leg-
nagyobb vallási esemény
pedig a pápa szentmiséje,
melynek során az egyházfő
az egész világot megáldja.
Az ünnep olasz neve: natale
születést jelent, ez is mu-
tatja, hogy a karácsony
legfőbb gondolata Jézus
születésének megün-
neplése, nem pedig egymás
megajándékozása.

forrás: nlc.hu

Karácsonyi színező
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Advent harmadik hete
Javában tartanak a
karácsonyi vásárok,
egyre több családi ház
öltözik ünnepi díszbe, a
karácsony megállít-
hatatlanul közeledik.

Lassan érdemes beszerezni
a fenyőfát, egyre több árus
kezdi meg a fák árusítását.
Milyen fenyőt vegyen? Az
élőt, a vágottat vagy a
műfenyőt válassza?  Ehhez
mellékletünkben  adunk
egy kis segítséget. 
Az aprósüteményeket is
elkészítheti, megsütheti a
linzert, a sajtost, kará-
csonyig bőven kibírják,
főleg ha hideg helyen
tárolja őket. 
A héten is munkanap a
szombat, ami nem segíti a
karácsonyra hangolódást.

Csempésszen a hétköz-
napokba egy kis pi-
henőidőt, mert ez így
nagyon fárasztó.
Próbáljon meg egy-két
órára kiszakadni: menjen
karácsonyi vásárba, ha 
szereti a forgatagot! Ha
inkább otthon kuckózna,
akkor készítsen forralt bort,
teázzon, hallgasson kará-
csonyi zenét vagy csak
lustálkodjon egy kicsit. 
Nézzen karácsonyi fil-
meket, bár ezen a téren
nem túl nagy a kínálat,
unásig láttuk már mindet,
de ha van kedvence, akkor
keresse elő bátran. 

Ha már megvette a kará-
csonyi ajándékokat, akkor
csomagolja be és feliratozza
őket, hogy tudja majd,

melyik kié. Próbáljon
környezetbarát csomagoló-
anyagot használni és a
dekorációból is válasszon
újrahasznosíthatót:  száraz-
virág, papír, vászon, stb...

Az sms-ek, messenger
üzenetek, viber helyett
küldjön az idén postán
karácsonyi képeslapot. Ha
teheti olyan üdvözlőlapot
válasszon, aminek a
megvásárlásával támogat
valamilyen egyesületet
vagy célt.

Adakozzon karácsony előtt,
vegyen részt élelmiszer-
gyűjtéseken, vagy lepjen
meg egy rászoruló családot,
biztosan van pár az Ön
környezetében is. 
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Így is lehet ünnepelni!
Az egyik legszimpatiku-
sabb karácsonyi szokást
Izlandon művelik: szent-
este könyveket ajándé-
koznak egymásnak, majd
az éjszakát olvasással
töltik. 
Ez a hagyomány a má-
sodik világháború óta
tartja magát. Ennél jobb
karácsonyt mi sem tudunk
elképzelni, ezért össze-
gyűjtöttünk néhány tip-
pet, hogy jó társaságban
töltsék az ünnepeket.

(forrás: hvg.hu)

Adam Kay: Mert szülni kará-
csonykor kell
A brit, főként szülész-nőgyó-
gyászként működő exorvos Adam
Kay kilenc évet töltött el a külön-
böző kórházakban a Nemzeti
Egészségügyi Szolgálat (NHS) or-
vosaként, a vele történtekről pedig
feljegyzéseket készített. Egy tragiku-
san végződő eset miatt azonban el-
hagyta a pályát, azóta
humoristaként és íróként dolgozik.
Első kötete, az Ez fájni fog – egy fi-

atal orvos naplója 2017-ben jelent meg, magyar fordítása
idén érkezett a boltokba, sikerének köszönhetően pedig már
a polcokon van Kay ünnepi különkiadása, a Mert szülni kará-
csonykor kell.
Kay ügyesen felismerte, hogy ha az ember nem tanul meg
röhögni a saját nyomorán, akkor jó eséllyel beledöglik. A
kötetben sorra veszi az ügyeletesként eltöltött karácsonyait,
hogy milyen állapotokban ácsorgott térdig magzatvízben a
szentestéken. A kórházas sorozatok rajongóinak kötelező
darab.

Lisa Brennan-Jobs: Kisvakarcs
Életének utolsó napjaiban Steve Jobs megkérdezte a lányát,
fog-e írni róla. Lisa Brennan-Jobs azt mondta neki, nem. Most
mégis a kezünkbe vehetjük a könyvet, amely az apa és lánya
felkavaró kapcsolatán vezet végig, és amely után – kényte-
lenek leszünk egy közhelyet használni – soha többé nem fo-
gunk Steve Jobsra úgy tekinteni, mint előtte.

Steve Jobs személyiségéről, habitusáról sok negatív pletyka
keringett, de igazából ez csak a legendáját táplálta. Lisa Bren-
nan-Jobs könyvében viszont minden pletyka hús-vér
valóságban köszön vissza, még úgy is, hogy nem hagyhatjuk
figyelmen kívül, hogy egy memoárban bármi, ami az egyik
ember számára tény, az a másiknak fikció. Vagy hazugság.
Ez a könyv egy olyan gyerek története, aki minden sejtjével
vágyik az apja szeretetére, az apja viszont hosszú ideig
elérhetetlen számára. Például azért, mert el sem ismeri
lányaként. A teljes elhanyagolástól a teljes kontrollig járja be
az utat a kapcsolatuk...
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Vágott vagy élő? Milyen fenyőt válasszunk?
Íme egy kis segítség!

A vágott fenyők adják a
karácsonyfák 85-90 %-át.
Utcai árusoknál, kertésze-
tekben, hipermarketekben
is árulnak vágott fenyőt.
A  vágott fenyők 99%-a
mezőgazdasági termesztés-
ből származik, vagyis ezeket
a növényeket kifejezetten
azért nevelik, hogy kivágva
ünnepi szobadíszként funk-
cionáljanak. A vágott fenyő
vásárlása  nem jelenti azt,
hogy az erdők pusztítását tá-
mogatjuk, a vágott fenyő
haszonnövény, amit azért
termesztünk, hogy kiszol-
gáljon minket. 
A leggyakoribb faj a luc,
népszerűségben szorosan
követi azt az ezüstfenyő,
majd a nordmann fenyő, a
kolorádófenyő, az erdei
fenyő, a duglászfenyő, vagy
a feketefenyő. 
A vágott fenyő  előnye a 
könnyű kezelhetőség, sze-
mélyautóval is szállíthatók,

de közeli árustól gyalog is
hazavihetjük. A luc
kivételével tartósak, akár
hetekig a szobában marad-
hatnak jelentős állagromlás
nélkül. A vágott fenyőtől az
ünnep végeztével egysze-
rűen megszabadulhatunk, a
közterület-fenntartó cégek
elszállítják őket, de a
kiszáradt fenyő kazánban el
is tüzelhető. A vágott fenyő
mérete kis túlzással
bármekkora lehet, egészen
kicsit is vehetünk, és aki
akar, több méter magas
monstrumot is választhat.

A hazaszállított fát tegyük
hűvös helyre, nedvkeringés
ugyan még van benne, de
valójában már nem élő
növény. Hosszabb tárolás
esetén nedves újságpapírral
burkolhatjuk a frissesség
megőrzéséért, ha pedig
fagypont feletti, de hűvös
helyen tároljuk, egy pár liter
vizet tartalmazó edénybe,
vödörbe is állíthatjuk. 

Ne tartsuk a fát beltérben,
főleg ne fűtőtest mellett, ez
hamar leronthatja az állagát.
A hidegtől nem kell félteni,
nyugodtan hagyhatjuk a
balkonon vagy a kertben,
arra  azért ügyeljünk, hogy a
szél vagy az ónos eső ne
tehessenek kárt benne. 

Az élő karácsonyfa divatja
több éve töretlen, egyre
többen döntenek az élő fa
mellett, ki természet-
védelmi, ki pedig praktikus
okokból. A dézsás fenyő re-
latív hátrányokkal is bír a vá-
gott fenyőkkel szemben. A
legfontosabb, hogy a dézsás
fenyő  nem szobanövény, 
legfeljebb tíz napig marad-
hat a fűtött lakásban, ezután
biztosan károsodik, akár el is
pusztulhat,.
Az élő fa bevitele is mace-
rás, hiszen zsilipeléssel kell
ezt megoldani. Jó módszer,
ha szenteste előestéjén egy
köztes hőmérsékletű helyre
állítjuk a növényt, hogy ne
érje hősokk a jeges udvarról
a szobába hurcolva. Köztes
helyként remek egy fűtetlen
de zárt előtér, garázs, vagy
üvegezett veranda. Ha más
nincs, akkor az előszobában,
fűtőtesttől minél távolabb
pihentessük a fenyőt 24
órán át. Persze majd az
ünnep után kifele is
ugyanígy kell eljárni.
A dézsás fenyő már az újév

első napjaiban kiültethető a
kertbe, amennyiben akad
pár fagymentes, derűs nap,
de akár dézsában is tartható
kültéren hónapokig. 
A dézsás karácsonyi fenyőt
mindig úgy válasszuk ki,
hogy kerti növényként te-
kintünk rá, és az adott faj
igényeit (fény, talaj, tápa-
nyag)  és tulajdonságait
(várható magasság, szé-
lesség) vesszük alapul.
Dézsás fenyőből a 100-140
centis példányok az
ideálisak, ha a kereskedő
ennél kisebbet vagy na-
gyobbat kínál, akkor ne szá-
moljunk hosszútávon a
növénnyel.
A fenyő szállítását óva-
tosan végezzük, ha az autó

belsejébe tesszük a fát, egy
előre bekészített nejlonfóliá-
val fedjük le az üléseket a
kicsöpögő gyanta miatt. Ha
tetőcsomagtartóra rögzít-
jük, alaposan kötözzük le.
Csomagtartóba csak akkor
helyezzük a fát, ha nem lóg
ki túlzottan, ellenkező eset-
ben akár ketté is törhet.
Mindig összekötözve, hálós
csomagolásban szállítsuk,
különben megsérülhetnek
az ágak. A dézsás fenyőt
ideális esetben utánfutóval
a legjobb szállítani. Ha ez
nem megoldható, akkor
óvatosan fektessük el és tá-
masszuk ki, hogy ne moz-
duljon el az autóban! Fóliát
mindenképpen tegyünk alá!

Mi a helyzet a műfenyő-
vel? 
A műfenyő több évre is
megoldás lehet, de nagy-
obb a környezetterhelése,
mint az „élő” fenyőé,
legalább 20 évig kellene
használni egy
műanyagfenyőt, hogy
környezeti szempontból
egyenértékűvé váljon a vá-
gottal. A műanyag fenyő
ugyebár nem másból, mint
műanyagból készül, a
műanyagot viszont olajból
állítják elő, az előállítása hoz-
zájárul a szén-dioxid-
kibocsátáshoz és a globális
felmelegedéshez. A műfe-
nyők általában Kínában
készülnek, szállításuk pedig
elég költséges és nem túl
környezetbarát. 

kép: pinterest
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Dec. 13. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Wolf Kati karácsonyi koncert

Dec. 14. szombat 16:30 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Jótékonysági hangolódás:
karácsonyi diavetítés újragon-
dolva

Dec. 15. vasárnap 16:00 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Adventi gyertyagyújtás

Dec. 15. vasárnap 17:30 óra
Csorna, Premontrei Apátság
Bogyoszlói Férfi Dalkör kará-
csonyi műsora

Dec. 20-21. péntek-szombat
19:30 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
III. Kapuvári Rock Karácsony

Dec. 21. szombat 16:30 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Jótékonysági hangolódás: Kiss
V. Balázs illuzionista & bűvész
karácsonyi varázslata

Dec. 22. vasárnap 16:00 óra
Csorna, Városháza körüli tér
Adventi gyertyagyújtás

Dec. 26. csütörtök 22:00 óra
Csorna, kemping
Delta karácsony

Dec. 31. kedd 22:30 óra
Csorna, kemping
Acustic 69 szilveszter 

Dec. 31. kedd 23:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
Szilveszter a Mongoose
zenekarral 

További 
programok az 

inforábaköz.hu
oldalon 

találhatók!

KArÁCSONyI 
programok
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