
CSOrNA-K APuVÁr 2019. december 6, XXVII/49.

A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírból készül. ONLINE hirdetésfeladás: hirdetesinfo.hu

Programok
6. oldal 

Apróhirdetések
8-9. oldal 

Állásbörze
10-11. oldal

Karácsony
12-14. oldal

Ezen a héten több, mint 

120 vállalkozás
választotta a Szuperinfót!
Köszönjük hirdetőink

bizalmát!

A tartalomból

Adja fel hirdetését

online!

hirdetes
info.hu



2019. december 6.2

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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2019. december 6.4

Országszerte több mint 2,5 millió rendszeres olvasó!
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2019. december 6.6
Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

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

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

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

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

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

További 
programok az 

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

Dec. 6. péntek 14:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Mikulás ünnepség és a Garabon-
ciás Együttes Mikulásváró kon-
certje

Dec. 6. péntek 18:00 óra
Kapuvár, Shop-Stoptól
Mikulás futás

Dec. 7. szombat 14:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Adventi családi délután Eszter-
házán

Dec. 7. szombat 17:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Mikulásváró ünnepség

Dec. 7. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Vastag Csaba adventi koncertje

Dec. 7. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Ocho Macho koncert

Pál Ferenc – Ami igazán számít
Elborítanak  minket az információk, a sürgős
ügyek és a fontos feladatok. De mi a lényeg? A
válasz az élet néhány ritka, kitüntetett pil-
lanatában természetes módon tárul fel. Amikor
Ric Elias repülőgépe zuhanni kezdett a Hudson
folyó felett, félelem helyett mély szomorúság
lepte meg. „Elrontottam! Az életemet olyas-
mivel töltöttem, ami nem számít, azok helyett,
akik számítanak!” Amikor húszéves koromban – tele bizonyta-
lansággal, kétségekkel, szorongással – azon töprengtem, hogyan
érdemes élni, nem találtam a választ.

Luca Di Fulvio – Amikor az álmaink ránk
találnak
Három élet. Két világ. Egy új kezdet.1913-at
írunk. Úgy tűnik, egy Buenos Aires-i út második
esélyt ígér három fiatal számára: a szicíliai Rocco
felkeltette a maffia haragját, amikor elutasította,
hogy életét a szolgálatukba állítsa. Rosetta alig
él túl egy nemi erőszakot. Az orosz zsidó Raquel
túlélő, akinek legértékesebb kincse a szülei szeretetének emléke. De
az Új Világban látszólag leküzdhetetlen akadályok állnak az
útjukba…

Frei Tamás – Bábel
A terrorizmust a drótkerítés sem képes megállí-
tani. A modernkori népvándorlás bábeli
zűrzavarában minden lehetséges! André Calvi,
Frei Tamás eddigi négy sikerkönyvének a fő-
szereplője mindig azt mondta: a végén a rosszak
győznek. Marco Boretti, az új főhős szerint vi-
szont a gátlástalan okosak!

Dec. 7. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
BLOW UP! - The Santa/GWM

Dec. 8. vasárnap 18:00 óra
Kapuvár, Művelődési Ház
Hanság Big Band és Malek Andrea
karácsonyi koncertje

Dec. 9. hétfő 12:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Véradás

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

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

OLVASNIVALó
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával
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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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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

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

2006-os Skoda Fabia 79500km-el
eladó. Új akkumulátorral, akár téli-
nyári gumival. Tel.: +3630/958-59-
65.

Hízott sertések eladók és 1 db hár-
mas eke Kapuváron. 06-30/391-
5309

Minőségi németjuhász kiskutyák
oltva féregtelenítve eladók. 06-
30/409-1287

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

Hízott sertések 170-180 kg körüliek
eladók. 500 Ft/kg 96/821-919 06-
20/531-4660

Malacok eladók. 06-30/661-4237

Hízott sertések vágásra eladók .150-
170 kg 06-70-677-3623

10 db malac eladó. Csorna 06-
30/276-5621

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

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

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

Megbízható vállalkozó szobafestést,
burkolást, valamint gipszkarton 
szerelést vállal. Ingyenes felmérés.
06-20/972-9475

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

JárműGarázst vennék Csornán a Vilmos
parkban, reális áron. +36708863887

Kapuváron 2. emeleti 64 m2-es
téglaépítésű lakótelepi lakás eladó.
Érd.: +36-30/594-0146

Kapuváron 1 emeleti gázfűtéses gar-
zonlakás városközpontban eladó.
11,9 m Ft CsornaIngatlan  +36-
20/44-044-74 

Bősárkányban közművesített 700
m2-es építési telek csendes helyen
eladó. 3 m Ft CsornaIngatlan Fodor
Erika +36-20/50-111-77

Csornán 3 szobás, gázfűtéses családi
ház 900 m2-es telken eladó. 15,5 m
Ft  CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77

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

Csornán kétszintes családi ház felső
szintje kiadó. Érd.: 06-30/710-0473

Csornán belvárosban nappali
üzemeltetésre alkalmas igényesen
berendezett melegkonyhás étterem,
más célra is kiadó. 06-20/7729-257

Kapuváron bútorozatlan központi
fűtéses lakás kiadó, eladó. 06-
20/5716-524, 06-20/206-4044

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

100 nm-es lakás Kapuváron, a
központhoz közel, bútorozottan
kiadó. Érd: 06709532394

Kiadó

állat

SzolgáltatáS

INgAtLANbÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok
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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

Kisebb nagyobb tetőjavítást vállalok,
kémények javítását kúpcserép
kikenését bitumenes tetőszigetelést
törmelék elszállítást. Hétvégén is
hívható 0670/218-3343 

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

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.

Karácsonyra fenyőfa kiválasztható.
Csorna, Damjanich u. 13. 06-
70/4292-165

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

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

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

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

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

Figyelem! Teljes hagyatékot, bú-
torokat, bontószéket, tollat,
lakáskiegészítőket, kiemelt áron
vásárolunk. Érd. 06/20/804-2771

Normann és luc karácsonyfák
kiválaszthatók szilsárkányi kertből.
Nagy választék, 2-2,9 m 2.000-4.000
Ft/m kivágás december 24. 06-
70/375-0546 06-30/227-2803

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

Norman fenyő 120-180 cm méretben
3.500 Ft/m eladó. 06-30/262-9045

60 db szalma körbála eladó. Iá: 3.000
Ft/db 06-30/336-0207

Hornyolt tetőcserép 1000 db jó
minőségű, vörösfenyő 5-6 m-es bon-
tott fagerendák és 4500 literes
műanyagtartály eladó. 06-30/859-
8557

Eladó tárcsás mosógép, ágynemű és
cipőtartó. 06-30/4512-427

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

Használt de jó állapotban kazetták
sürgősen eladók. 06-20/463-8070

180 cm-es dús műfenyő és 310 literes
mirköz 3 csillagos hűtőláda új tömítés-
sel eladó. Csorna 96/262-305, 06-
30/585-5062

4 db új téli gumi eladó 175/65 R 14.
82T 96/282-647

Őrségi tökmagolaj kapható
2019.12.11-én szerdán a csornai pi-
acon közvetlenül a termelőtől. Kónya
Lajos 06-30/363-5492

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

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, normand fenyő eladó Ka-
puváron és Babóton  Tel: 96/241-
807,  0630/590-2692

Ezüst / 3000 Ft/m   /  Normann
fenyőfák kertből kiválaszthatók Kapu-
váron! Érd: 0630/514-8003

Osztrák-német bazár. Őszi-téli ruhák(
200 Ft/db-tól) és lábbelik, lakástextil,
lakberendezés, bútorok, konyhafel-
szerelés, műszaki cikk, táskák,
darálós kávégépek. December 8.
(vasárnap 14-16 óráig) Szil, Béke u.
21

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

Veszélyesfa- és tujakivágás, el-
hanyagolt területek rendbe rakása.
Farkas Péter 0620/228-9364.

Házak, pincétől padlásig lomta-
lanítását vállaljuk. Farkas Péter
0620/228-9364.

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

Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
szúnyoghálók engedménnyel.
Redőnyök, szúnyoghálók javítása:
96/245-064

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

vegyeS



A Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet
takarító munkakörbe. Munkaidő napi
4 óra. Megváltozott
munkaképességűek és nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk akár szemé-
lyesen, vagy az alábbi elérhetőségek
egyikén: info@nemethszerelveny.hu,
illetve tel: +36 30 9294 764.

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

TONI pékség eladó munkatársat
keres. 8 órás  bejelentett munkavis-
zony, akár alkalmi munkára is.
Diákok jelentkezését is várjuk. Érd:
Csornán az üzletben 06-30/510-
7160 06-20/583-0431

Horváth Dávid Építőipari vállalkozás
bejelentett munkavállalással segéd-
munkást keres. 06202613773

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

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátássz-
ervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/593-
2232, www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)
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télapó itt van...
Színezd ki!
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Advent második hete
Sokan nem szeretik a
karácsonyi készülődést,
ugyanakkor nehezen
mondunk le a karácso-
nyi hangulatról, a finom
falatokról. Nézzük, mi-
lyen praktikákkal tehet-
jük egyszerűbbé, mégis
hangulatossá az ün-
nepet.

A legtöbb időt talán az ün-
nepi sütés-főzés veszi el.
Rengeteget számít, hogyan
tervezzük meg az ünnepi
menüt. Ha nem akarjuk a
konyhában tölteni az egész
karácsonyt, akkor érdemes
előre dolgozni egy kicsit:
lehet előre bepácolni a hú-
sokat, esetleg előre
panírozni, vagy olyan egy-
tálételeket előkészíteni,
amiket elég csak felme-
legíteni, vagy a sütőbe tenni
pár órára. 

A süteményekből is
érdemes inkább olyanokat
készíteni, amik sokáig eláll-
nak, így akár már karácsony
előtt egy-két héttel megsüt-
hetjük őket, vagy legalább a
lapokat, piskótát elkészít-
hetjük előre. Gondolja végig,
hogy van-e értelme annak,
hogy öt-hatféle süteményt
készít?  Nyilván van, ha sze-
reti a család az édességet
vagy sok vendéget várunk.
De ha csak meg akarjuk mu-
tatni, hogy milyen kis ügyes
háziasszonyok vagyunk, azt
1-2 fajta édességgel is be
tudjuk bizonyítani.
Készüljünk inkább gyümöl-
csökkel, aszalt gyümöl-
csökkel, rágcsálnivalóval:

Dec. 6. péntek 14:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Mikulás ünnepség és a Garabon-
ciás Együttes Mikulásváró kon-
certje

Dec. 6. péntek 18:00 óra
Kapuvár, Shop-Stoptól
Mikulás futás

Dec. 7. szombat 14:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Adventi családi délután Eszter-
házán

Dec. 7. szombat 17:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Mikulásváró ünnepség

Dec. 7. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély
Vastag Csaba adventi koncertje

Dec. 8. vasárnap 18:00 óra
Kapuvár, Művelődési Ház
Hanság Big Band és Malek Andrea
karácsonyi koncertje

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

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

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

További programok az 

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

KArÁCSONyI 
programok

mogyoró, mandula, stb... Ha
ezeket egy-egy karácsonyi
tálba rendezzük, az igazi
dísze lehet az ünnepi asztal-
nak.

Mindenképpen megköny-
nyíti az ünnepi készülődést,
ha a dekorációk, karácsonyi
kellékek legjavát tartós for-
mában szerezzük be. Ez per-
sze nem azt jelenti, hogy
mindennek műanyagnak
kell lennie, hiszen a külön-
féle termések, tobozok,
szárított virágok is évekig
elállnak. Szintén a
készülődést könnyítik meg
azok a dekorációk, amikben
csak gyertyát kell cserélni,
vagy már önmagukban is
díszítenek: elegendő őket
kitenned a polcra. 

A sokfogásos karácsonyi
vacsorákat, ebédeket egy-
szerűsítsük, tegyük egész-
ségesebbé, könnyedebbé.
Minimalizáljuk a kötelező
rokonlátogatásokat, ne
legyünk úton 3 napig, egy
kis pihenés, lustálkodás is
beleférhet így az időbe.

Nincs értelme annak, hogy
bármilyen karácsonyi rutint,
vagy hagyományt megőriz-
zünk csak azért, mert ez a
szokás, vagy mert így
csinálták a nagyszüleink is. A
régi, idejétmúlt, vagy éppen
újonnan ránk erőltetett
hagyományok mellőzése
segít, hogy el tudjuk en-
gedni azokat a kereteket,
amik görcsössé, fárasztóvá
és stresszessé teszik az ün-
nepeket. 
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Miért érdemes fabrikettel fűteni? 
A fabrikett apróra darabolt fából és fűrészporból
készült, préselt tüzelőanyag. Fűtéskor nem ég, hanem
izzik, így egyenletes meleget biztosít.

A fabrikett további előnyei: 

- A fabrikett modern megújuló energiaforrás, amely a 
tiszta faforgács összepréselésével keletkezik, kémiai 
adalékanyag hozzáadása nélkül, tömör téglatestet alkot.

- Gazdaságos, korszerű, kényelmes és környezetbarát 
tüzelőanyag. 

- Magas a fűtőértéke, nem kormoz, kiméli a környezetet 
és a fűtőberendezést, mivel semmilyen mesterséges 
vagy vegyi anyagot nem tartalmaz.

- Azonnal felhasználható, nincs szárítás, vágás, aprítás.
- Bármilyen fütőberendezésben használható.
- Nedvességtartalma csekély, ezért nem károsítja fűtő-

berendezésünket, illetve füstelvező berendezésünket.
- Minimális hamu képződik.
- Megbízható, egyenletes minőségű tüzelőanyag.
- Már 10 kg/zsákos kiszerelésben is megvásárolható.

Magyar fából, magyar brikett!

Próbálja ki Ön is!
(Nyárfa 2000 Kft.)
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