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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 tartalmáért 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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Mit? Hol? Mikor?
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programok a környéken
Júl. 26-29. péntek-hétfő
Szany, sportpálya
Búcsúval egybekötött falunap

Júl. 28. vasárnap 22:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya
Delta, Opitz Barbi

Júl. 26. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Esti egyenleg

Aug. 2-4. péntek-vasárnap
Fertőd, Esterházy-kastély
Eszterháza szimfóniái XXI. rész:
Vashegyi György, Paulik László,
Berech Mihály, Orfeo zenekar

Júl. 26. péntek 22:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya
Emlékek Éjszakája
Júl. 27. szombat 19:00 óra
Pusztacsalád, faluközpont
SÓS FECÓ & HENCSY
Júl. 27. szombat 21:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya
Fenyő Miklós élő koncert
Júl. 27. szombat 22:00 óra
Szany, sportpálya
Acustic 69 búcsúi buli
Júl. 28. vasárnap 20:00 óra
Szany, sportpálya - Bikini koncert

Aug. 2. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Jazzformers
Aug. 3. szombat 7:00 óra
Kóny, Kerék-Tó Szabadidőközpont
30. Kónyi Falunap: Vikidál Gyula,
Karda Beáta, Hooligans, Gramy
Aug. 3. szombat 8:00 óra
Bősárkány, sportpálya, Falunap:
Eve Six, Márió, retro party
Aug. 3. szombat 21:00 óra
Kóny, Kerék-tó Szabadidőközpont
Hooligans koncert

köNyVAjÁNló
Aug. 9-10. péntek-szombat
Fertőd, Esterházy kastély Gránátos
házak közötti sétány
VII. Esterházy Barokk Ételfőző Fesztivál
Aug. 9. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Németh Fáni
és zenekara (Koncz Zsuzsa dalok)
Aug. 17-18. szombat-vasárnap
Csorna, Széchenyi Iskola
XIX. Nemzetközi Díszmadár Kiállítás
Aug. 17. szombat 18:00 óra
Csorna, Premontrei Park
Nemzetközi Néptáncfesztivál
Aug. 17. szombat 22:00 óra
Csorna, KRESZ park - Emlékek
Éjszakája a csornai búcsúban
További programok:

inforábaköz.hu

Kapuvári Városi Könyvtár, Kapuvár, Fő tér 2.
Béla, Mihály és más pokolfajzatok
K.T. Bernadett
Mit tehet egy ötgyerekes anya, akit a csillagász
férje egyik napról a másikra elhagy a konyhás
néniért? Hogyan tud megküzdeni a mindennapokkal, de leginkább a logisztikával a
közgazdászként dolgozó nő? A meghirdetett sofőri
állást egy egyetemi tanársegéd pályázza meg - sikerrel. A férfi megjelenése több bonyodalmat okoz, mint az képzelhető. Mulatságosabbnál mulatságosabb események követik egymást. Érzelmi
zűrzavar a végkifejletig. Sőt. Azután is.
Egy év Velencében - Nicky Pellegrino
Kat sikeres, Angliában élő újságírónő, aki legalább
annyira szeret utazni, mint enni. Televíziós műsorában a világ legkülönösebb helyeire kalauzolja
a nézőket. Amikor a tévésorozat véget ér, Kat
találkozik egy sármos idegennel. A férfi Velencében él, és egy régi, családi szállodát vezet.
Szexis, okos, kedves. Tényleg létezik ilyen pasi a
földön? Miután a kapcsolatuk szorossá válik, megállapodnak abban,
hogy Kat egy évre Velencébe költözik hozzá. Besegít a szállodába,
és könyvet ír a városról, tele titkos helyekkel és hagyományos receptekkel. Ennyi idő alatt igazán kiismerhető Velence összes étterme,
péksége, cukrászdája. De vajon Massimo is, a vonzó olasz férfi?
A csalárd cukorka - Garay Zsuzsanna
A Zengő Erdőbe furcsa szerzet érkezik, Zsákos Manó,
aki hatalmas, feneketlennek tűnő zsákjából osztogatja cukorkáit. De jaj, az ízletes cukorkák nem hoznak mást az erdő lakóira, mint bajt, betegséget. Ki
segíthet rajtuk? Természetesen nem más, mint a
szépséges és jóságos Tündér. Ha kíváncsi vagy rá,
hogyan menekül meg Őz Sarolta, Medve Misu, Róka Rita és a többi
erdőlakó, olvasd el A csalárd cukorka című mesét!
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Egészség, életmód
• Dr. Polgár Csaba
szülész-nőgyógyász főorvos
• Flóra Termál Kft.
• Kapuvári Mentők Egyesülete
• Keramed Bt. - Dr. Karczag Margit fogorvos
• Pro Optika
• Rábabrill Optika
• Zita masszázs
Ingatlan, építés
• Agrogama Kft.
• Akropolis 2006 Bt.
• BV Fürdőszoba Szerelvény
• Centrál Ablak Bt., Szany
• Dobos-Ház Ingatlankezelő Kft.
• Edelkamin Bt.
- cserépkályha, kandalló építés
• Energiaexpert Energetikai Mérnökiroda
• Horváth Üvegipari Vállalkozás
• Kalba-Fess Kft.
• KOKAS gépi földmunka
• Kő és Homok Kavicsfeldolgozó Kft.
• MAYER Bt.
• MET-NA Vasipari Gyártó és Forgalmazó Kft.
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• Németh Lambéria
Jármű
• Csafi Gumiszerviz
• Gulyás Autómentés és Szerviz
• Hoﬀer Olaj
• Kristóf Autóház Kft.
• Tímár Autóüvegezés, Karosszéria

• Horváth Faiskola
• Ulmus Díszfaiskola Kft., Szil

• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Média, internet
• infoRábaköz
– szórakoztató és információs portál
• Szuperinfó Csorna-Kapuvár

Kultúra, oktatás
• Hanság Big Band
• Hatos és Társa Nyelviskola Kft.
• Horváth Tanoda Kft.
• Rábaközi Művelődési Központ és
Könyvtár

Szállás, utazás, turizmus
• Dévényi Vendégház
• Flóra Termál Kft.
• Tercia Fertőendréd Étterem és Panzió

Vásárlás, kereskedelem
• Andóra Ajándéküzlet, Pápa
• Computertéka
• Fagyöngy-Ker
• Gazda-Kertészeti-Műszaki Bolt
• Hanság Zsuzsi Kft.
• Juro Computer
• Kevill Műszaki Bolt
• MedFour Kompresszortechnika
• Munkaruházati bolt
• Renato Bizsutéria és Ajándék
• Vas-Edény Bolt, Beled
• Zita Textil

Lakossági szolgáltatások
• BV Fürdőszoba Szerelvény
• Kalba-Fess Kft.
• Rézmán János – hegesztés, élezés
• Szalai Villanyszerelés
• Vakkantó Állati Szaküzlet
• Vas-Edény Bolt, Beled
Mezőgazdaság, dísznövény
• Agro Profi Mezőgazdasági
Szaktanácsadó és Könyvelőiroda

Szépség
• Andóra Ajándéküzlet, Pápa
• Flóra Termál Kft.
• Szépítő Füvek BIO kozmetika
– Élő Tamásné Ági
• Viktória Szépségszalon
Szórakozás
• Hanság Big Band
Üzleti szolgáltatások
• Agro Profi Mezőgazdasági
Szaktanácsadó és Könyvelőiroda
• Computertéka
• Dobos-Ház Ingatlankezelő Kft.
• Dr. Mészáros Sándor ügyvéd
• infoRábaköz
– szórakoztató és információs portál
• Juro Computer
• MedFour Kompresszortechnika

Vendéglátás
• Árkád Coﬀee Bar
• Barna Papa Kávézója és pékáru boltja
• Fürdő Vendéglő
• Garta Vendéglő
• Hársfa Vendéglő
• Házi Konyha
• Korona Cukrászda
• Kugler Cukrászda
• Queen Vendéglő
• Rábaközi vert perec – Cser Ferenc
• Remete Vendéglő
• Roni Falatozó
• S-Öntés Étterem
• Sárkány Étterem
• Tercia Fertőendréd Étterem és Panzió
• Zöldfa Vendéglő

www.inforabakoz.hu/cegregiszter
Információ:
Dan kitti hirdetési tanácsadó
tel.: 06-30-428 8917
e-mail: dan.kitti@inforeklam.hu
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eladó és kiadó ingatlanok
Szántóföldet
bérelnék
ill
vásárolnék Szil 15 km körzetében.
bérleti díj megegyezés szerint minimum 90000ft /ha Pákai Péter EV
06703398798
Simaságon felújítás alatt álló, 68 nmes, 3 szobás ház eladó. Ár: 3,9 M Ft. Nyugdíjas házaspár bútorozott albérletet keres Kapuvár, Csorna és
Tel.: 06-20-928-7063
Eladó Kapuváron egy 110 nm-es, 3 környékén 60-65.000 Ft-ig. 06szobás, felújítandó családi ház. Ár: 30/714-5926

Farádon 1100 nm építési telek Árpád Eladó Fertődön egy 49 nm-es, 2
út és Várdomb utca között eladó. 11 szobás, klímás panellakás, új
ezer Euró 06-30/447-5596
műanyag ablakokkal, redőnnyel. Ár:
Szilban felújításra szoruló 1972-ben 15,9 M Ft. Tel.: 06-30-837-3020
épült családi ház 5300 m2-es telken
garázzsal, gáz- illetve cserépkályhás
fűtéssel tulajdonostól eladó. Érd.: 06
30 562 9425

Csornán jó állapotú, kedvező fekvésű
4 +1 szobás, kétszintes kertes 10,5 M Ft. Tel.: 06-20-928-7063
családi ház eladó 06-30/351-0214 Eladó Sopronhorpácson 30 %-ban
Kapuváron teljesen felújított lakás beépíthető; víz, villany, gáz és zárt
bútorozottan klímás eladó. 06- csapadékelvezető rendszerrel ren30/480-8012
delkező, 784 nm-es telek. RészletKapuváron a kifliben első emeleti fizetési lehetőség, gyermekek után
vásárlási kedvezmény. Ár: 4,6 MFt.
lakás eladó. 06-30/450-8537
Tel.: 06-20-928-7063
Fertőszentmiklóson
központi
fekvésű, 223 nm-es, felújítandó ház,
Kiad ó
valamint egy kétszintes szerkezetkész építmény, 3273 nm-es
telken eladó. Ár: 23,9 M Ft. Tel.: 06- Csornán albérlet hosszú távra kiadó
aug. 1-től. Érd.: 06-20-397-9696
20-928-7063

JÁRm ű
Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816
Opel Meriva Astra Corsa, Suzuki
Swift Wagon R, Bora, Polo vételeladás- beszámítás. Farád 0630/602-8858
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk,
állapottól
függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
Mitsubishi Colt 1.5, garázsban tartott, női tulajdonostól eladó. 30/3483371

8, 13 hetes vörös kendermagos jércék, csibetáp kapható. Babót 0670/337-3514
Húsjellegű választási malacok eladók
Bogyoszlón.
06-20/964-2188
96/282-155
6 db választási malac eladó Fertőszentmiklóson 06-20/384-7646
Bárányok eladók januári születésű 1
db jerke és 1 db kos Tel: 0620/5997875
Tanyasi kakasok eladók Vitnyéd
Dózsa u. 7. Tel: 0630/375-4174

TÁRSKER ESŐ

Detk- 5 köbméteres szippantó
műszakival,
jó
állapotú,
működőképes
mindennapi
használatra eladó. Ár megegyezés
szerint. 06-20/9204-686

65 éves úr megismerkedne korban
hozzá illő egyedülálló karcsú
hölggyel. Ui. sárgabarack eladó. 0630/529-0052

Áll aT

SzolgÁlTaTÁS

Eladó május 20-án született Rottweiler kiskutyák (3 kan) oltva,
féregtelenítve. Érd.: 06-70/3305839.
Előnevelt csirke, kacsa, pulyka augusztusra rendelhető. Borsodi
Istvánné Tel.: 06703790644
2 éves libák eladók (2 tojópár)! Érd.:
06-20/450-3311
18 hetes tojóhibridek rendelhetők
augusztus elejére Kisfaludon
0696/253-153 0630/911-1340
Amerikai Akita 5 hetes kiskutyák
oltva féregtelenítve eladók. Érd:
0630/390-9211
Tojójércék 18 hetesek Kapuváron
eladók. Érd.: 06-70/881-3457.
Mops és francia bulldog kölykök
oltva féregtelenítve eladók. 0630/485-1689

Dugulás elhárítás bontás nélkül.
Karsa Antal 06-20/4260-222
Dekorációs falfestések, egyedi faliórák, pirográf névtáblák készítését
vállalom.Referenciák:
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898
Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák,
kanapék, fotelok, székek, matracok,
autókárpit, szőnyegek tisztítása. 0630/9869-672
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők,
szúnyoghálók,
párkányok, harmonikaajtók stb. kedvezménnyel, garanciával 10 napos
szállítási határidővel mosonmagyaróvári szakembertől. 17 éves
tapasztalattal Kérjen ingyenes árajánlatot! Vidéken is. 06-30/2350-927
Horváth Attila
Antik bútor felújítást vállalok. 0620/320-9691
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Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245
Kisebb-nagyobb kőműves munkát
vállalok.
Térkövezés,
aljzatbetonozás, kúpcserép kenése ,
kerítések javítása. 06-70/218-3343
hétvégén is hívható
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Kertápolás kertépítés sövényirtás,
vE gyE S
bozótvágás, fűkaszálás, fakivágás,
gyepesítés. Hívjon bizalommal Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
0630/450-4187 0630/943-2656
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos
szék 50.000 Ft színTermelői méz eladó! Akác és vegyes
virágméz. Csornán 1kg felett kiszál- választékkal, raktárkészletről elvihető.
06-30/639-1574
lítást vállalok. 06-30/939-1346
www.szaszabutor.com
Keresünk diáklányt Balatonfüredre
bébiszitternek augusztus 12-18-ig 4- MTZ80-as, gruber, hármas eke,
6 éves gyerek mellé. 06-20/980- fogas műtrágyaszóró eladó 0620/509-0296
8322

Épületek Energetikai Tanúsítása.
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése Tel.: 30/9564-771 Bádogos munkák palatetők bontás
www.energiaexpert.hu
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
Kisebb nagyobb tetőjavítást vállalok, tetőtisztítás, tetőszigetelés , kúpkémények javítását kúpcserép cserepek malterozása, kémények
kikenését bitumenes tetőszigetelést átrakása, beázások elhárítása. 06törmelék elszállítást. Hétvégén is 70/663-7327 www.tetobau.hu
hívható 0670/218-3343
Vizes, penészes falak helyreállítása
Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.
Kőműves munkát, bontást vállalok.
06-30/910-1935
Redőnyjárat indul a megye minden
településére, ingyenes helyszíni árajánlattal! Hérics Redőny: 96/242655, 06-30/204-0-205, e-mail:
hericsredony@gmail.com

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:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
fal átvágás, injektálás garanciával.
Ady Endre u. 13.
06-70/388-8816
Akciós üveges, fa bejárati ajtók
Tetőfelújítás faházak építése,
hőszigetelt üveggel, záró gufelújítása. 06-70/388-8816
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98x208-as méret (egyszárnyas kivitel) 69.900 Ft/db, valamint 138x208as (kétszárnyas kivitel) 99.900 Ft/db.
Munkaidőben:
0630/610-3850.
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Garázskapu, bukó rendszerű, NOVUM
márkájú, fehér színben, vadonatújan,
1 év garanciával, 240x200-as,
240x210-es, és 250*200-as méretben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
0 6 3 0 / 6 1 0 - 3 8 5 0 .
www.rbfnyilaszarokft.hu, Bősárkány,
Ady Endre u. 13.

Hagyatékot, bútorokat, lakás
kiegészítőket, tollat 30.000 Ft ig a
pincétől a padlásig vásárolok.
Érd:06/20/804-2771
Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 Ws eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth
Mátyás 06-30/637-0630

Idei búza, árpa kis kockabála búza- Sárgabarack, alma, szilva, meggy,
szalma eladó. 06-30/296-4731
őszibarack eladó Kisfaludon 96/253Új, építkezésből megmaradt és bon- 140, 06-30/667-0286
tott nyílászárók nagy választékban Hordozható gyerekágy 5.000 Ft Ka600 db-os raktárkészletről azonnal puváron 06-30/214-0002
vihetők! www.hasznaltablak.hu
Szénás lucerna kiskocka bála eladó.
Készpénzért
veszek
bakelit 06-30/362-2022
lemezeket, diafilmeket, diavetítőt,
Komplett szobabútor (KIKA), konyrégi pénzeket. 06-30/194-9356
habútor, előszobafal, kerekes
2000 db bontott jó minőségű székek, elektromos is, fűnyírótraktor
kisméretű tégla eladó. 06-30/351- és Stihl láncfűrész eladó. 060214
30/9373-733
Leanderek eladók. Kicsi és nagy, Horgászati jog eladó mely a Szárföldi
virágos és bimbós. 06-20/488-2545 Horgász Egyesület tavaira érvényes
Augusztusi tengerparti nyaralásra Érd: 0630/651-5129
keresek társat, 35-60 év közötti Eladó vasból készült önetető
hölgy személyében 06-30/432-6920 (sertéseknek) 12.000 Ft és ugyanitt
Sárgabarack eladó Csornán 400 szénabála (nagy) 5000 Ft és
Ft/kg. 100 kg felett egyedi ár 06- szalmabála (nagy) 3000 Ft Kapu20/932-8112
váron 0670/630-3465
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állásajánlatok, képzések

A Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet CNC
gépkezelő munkakörbe, 3 műszakos
munkarendbe. Könnyű fizikai munka!
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni az info@nemethszerelGipszkartonos és szobafestő veny.hu e-mail címen,vagy a 06
munkatársat felveszek hosszú távra. 30 237 3289-es telefonszámon
Érd: 06-70/434-1021 Szilágyi Gergő lehet."
Gumiszerelő műhelybe alkalmazottat Asztalosokat és betanított munkatárkeresünk
hanságligeti
keresek. Kovács Tibor Csorna 06- sakat
faüzembe, magas bérezéssel, azon30/9361-380
nali kezdéssel. Érd.: 0620/245-6334.
Locsolótraktorra traktorost felveszek
Palett-ex Kft.
azonnali kezdéssel. Fizetés megegyezés szerint. Dombos István 06- Homlokzatfestésben, burkolásban
festésben jártas munkájára igényes
20/9204-686
józan életű szakembert keresek. 06Tapasztalattal rendelkező gépko30/330-5641 Módben Kft
csivezető keresünk négytengelyes
billencs tehergépkocsira csornai Azonnali kezdéssel keresünk
telephellyel. Bérezés megegyezés Veszprém és Győr-Moson-Sopron
szerint. Érd: Horváth Attila 06- megyei lakosú tapasztalt C-s
jogosítvánnyal, GKI kártyával és
30/5302-199
digitális sofőr kártyával rendelkező
Monako cukrászdába főállású pultosgépkocsivezetőt, új 4 tengelyes
felszolgálót, valamint takarítónőt
tehergépkocsira
földmunkára,
keresünk. Jelentkezni az üzletben.
kiemelt bérezéssel. Jelentkezni lehet
Kőfaragó munkára keresek segéd- telefonon a 06-30/227-1841-es számunkaerőt Szárföldre Németh László mon vagy önéletrajzzal az
06-30/974-9586
archeogep2010@gmail.com címen.
Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres (ArcheoGép Kft.)
1 fő munkavállalót betanított Kapuvári könyvelőiroda könyvelő
munkára, kiemelt bérezéssel. B kat. munkatársat keres mérlegképes
jogosítvány előnyt jelent. Érd.: 06- végzettség előny de nem feltétel. 0630/240-3809 Família Filó Kft.
30/391-6794 Ipartestületi Könyvelő
Barbacsi borozóba női pultost Kft.
felveszek 06-30/347-8095 Győri Kapuvári vendéglátó helyre pultost
Tamás
keresünk, lehetsz fiatal vagy akár
Kapuvári JAM étterem 1 fő felszol- nyugdíjas is. Rugalmas munkaidő,
gáló kollégát keres kiemelt bérezés- versenyképes jövedelem. RÉ-Sziget
Kft 06-70/311-5115
sel. Érd.: 06-30/215-8577

Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kereseti lehetőség, azonnali kezdés. 0630/2379-845 Németh és Németh Kft.

Építőiparba keresek Kőművest és
segédmunkást. Horváth Dávid tel
06202613773
Hamarosan nyíló csornai üzletünkbe
csornai munkatársat keresünk. 0670/589-8091 Rusznyák Hajnalka
Kapuvári PE-PE Lángosozó Büfé
egész éves munkát kínál. Érd.: 0620/313-7825
Építőipari munkákra tetőmunkákra
alkalmazottat keresek kiemelt
bérezéssel. Sajtos Gergő e.v. Fertőd
06-70/663-7327
Autóbuszvezetőket, autószerelőket
keresünk, nyugdíjas és alkalmi
munkavállaló is lehet. Bérezés akár
nettó 25.000 Ft/nap. Legyen megbízható, munkájára igényes! Érd.: 0630/9575-328 Gyurácz Busz Kft.
Pásztori Község Önkormányzata falugondnoki állást hirdet. Bérezés megegyezés szerint + béren kívüli
juttatások. B kategóriás jogosítvány
szükséges! A munkakör betölthető:
2019. augusztus 1-től. Érdeklődni a
06-70/459-10-86-os telefonszámon
Roncs Gábor polgármesternél lehet.

oK TaTÁ S
Német nyelvből vállalok: nyelvoktatást diákoknak és felnőtteknek,
nyelvvizsgára felkészítést, érettségire
felkészítést közép- és emelt szinten.
Csorna 06-70/2499-557
Pedagógiai,
gyógypedagógiai
asszisztens és dajka tanfolyam indul
Csornán részletfizetéssel. Tel.:
30/6374083, 20/4237877Eng.sz.: E000452/2014
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KÖNYVajánló

óvatosan a napon!

A férfi, aki megölte a
férfit, aki megölt egy
férfit - avagy 101 hulla
Dramordban

Hogyan kezeljük és
hogyan előzzük meg
a napégést?

Kőhalmi Zoltán

Ma már mindenki tudja,
hogy az UV-sugarak miatt
súlyos napégés is lehet egy
strandolás vagy szabadban
végzett munka eredménye,
amit kezelni kell.
Napégés esetén a napozást
követő fél-egy napon belül
a gyulladt bőr erősen
kivörösödik, és heveny,
égető fájdalom jelentkezik,
néhány nappal később
pedig hámlani kezd. Súlyosabb, másodfokú leégés
esetén a bőr hólyagossá is
válik, és ha a hámlás nagyobb bőrfelületet érint,
károsodhatnak a szervezet
hőszabályzó mechanizmusai is. Ennek hatására hirtelen emelkedhet vagy
csökkenhet a testhőmérséklet, ami influenzaszerű
tünetek, hidegrázás és verejtékezés formájában mutatkozik meg.
A napégés más kellemetlen
tüneteket is okozhat, például rosszullétet, hányingert, émelygést, fejfájást és
lázat, ami a leégés által okozott elektrolit-egyensúlyzavar következménye. A
gyulladt, kihámlott bőrön
keresztül fertőzésveszélynek is ki van téve a szervezet. A fertőzés jelei a
súlyosabb hólyagosodás,
duzzadás és égő fájdalom,
ami folyamatosan erősödik.
Erős fejfájás, rosszullét,
hányinger, hányás, zavartság, illetve a fenti tünetek
megléte
esetén
mindenképp szükséges orvosi
segítséget kérni.

Az megvan, hogy Jo Nesbo, Rejtő
Jenő és Italo Calvino együtt írnak
regényt? Nincs? Akkor most ideje
megvásárolnod Kőhalmi Zoltánnak, a magyar stand up egyik
legjobbjának első könyvét, ugyanis ez a regény éppen
ilyen: mintha egy őrült posztmodern író állna neki egy
norvég krimi megalkotásának, de közben féktelen
humora nem hagyná, hogy a dolgok a rendes medrükben
csordogáljanak. Végül egy agyament paródia születik,
amiben a skandináv bűnügyi regények minden jellemző
alkatrésze megtalálható: alkoholista, antiszociális nyomozó; gyermekkori traumák, társadalomkritika, titkosszolgálat, külföldi maﬃák, extrém gyilkolási formulák,
hullahegyek és a többi... De amíg a 101. halottig eljutunk,
hőseink más könyvekben is megfordulnak (nagyjából
Japántól Oroszországig), a sztori újabb és újabb hajmeresztő fordulatokat vesz...

Irány a MoZI!
A kIs keDVeNCek
tItkOs élete 2
amerikai animációs vígjáték,
kalandfilm
A 2016-os kasszasiker folytatása arról, mit művelnek
kedvenceink minden nap,
miután mi elmentünk
munkába vagy iskolába. Az
első rész produkálta az eredeti vígjátékok közül a
legjobb nyitó bevételt, a
nem animációs filmeket is
beleértve.
A rendező ismét Chris Renaud (a Gru-filmek, Lorax), az
író pedig Brian Lynch (Minyonok), a producer pedig az
Illumination alapítója és nagyfőnöke, Chris Meledandri.

Enyhébb leégés esetén, a
hideg borogatás vagy a
hideg víz csillapítja leghatékonyabban a tüneteket,
napozás után enyhén langyos vagy hideg vízzel
fürödjön le. A vizes bázisú
krémek, oldatok is jótékony
hatásúak, de zsíros krémekkel tilos kenni a megviselt bőrt! Nagy mennyiségű folyadék fogyasztása
ajánlott legjobb az ásványvíz, kerülni kell viszont az
alkoholtartalmú italokat.
Használhatunk gyulladásgátló, bőrnyugtató hatású
vizes alapú gyógynövényes
krémeket is, legmegfelelőbbek az aloe vera, kamilla,
levendula vagy körömvirág
tartalmúak.
A leégett bőr kezelésére
nincsenek speciális készítmények,
csak
tüneti
kezelést lehet alkalmazni.
A nem szteroid gyulladásgátlók mérséklik a fájdalmat, a gyulladást és a
duzzanatot külsőleg alkalmazva. Súlyosabb, vagy
kiterjedt fájdalom, valamint fejfájás és láz esetén
ajánlott fájdalom- és lázcsillapítót tartalmazó készítményt bevenni.
Jobban járunk, ha inkább a
megelőzésre figyelünk. Erre
a legjobb módszer, ha
strandolás előtt alaposan
bekenjük magunkat lehetőleg 30 faktorosnál erősebb
naptejjel. Világos, szellős
ruhadarabokkal, UV-szűrős
napszemüveggel, kalappal
szintén megvédhetjük magunkat a nap káros hatásaitól. Fontos, hogy úszást,
komolyabb leizzadást, il-

letve két óra napozást
követően mindig újra kenjük magunkat naptejjel.
Veszélyes naptejek?
Sokan attól félnek, hogy a
túl sok naptejjel, túl sok
kemikália is kerül a szervezetükbe. Még senki sem
tudta bizonyítani, hogy
ezek a krémek valóban bármilyen valós egészségügyi
kockázatot rejtenének magukban, azt viszont már
számtalanszor bebizonyították, hogy a napozás,
napégés és a káros sugarak
valóban növelik a bőrrák
kialakulásának a kockázatát.
Hogyan kell jól használni
a naptejet?
Sokan nem használják
megfelelően a naptejet. Kihagynak olyan részeket
mint mondjuk a fülük vagy
az ajkuk, illetve sokszor túl
kevés krémet visznek fel a
bőrre. Persze nem az a
lényeg, hogy vastag fehér
krémrétegben ücsörögjön
az ember a napon, de jó, ha
betartja a 7 teáskanál szabályt. Ez azt jelenti, hogy
lábanként és kezenként
egy-egy teáskanálnyi, egy a
hasra és a mellkasra, egy a
hátra, és egy az arcra és a
nyakra.

2019. július 26.

15

gyerekekNek
Töltsd ki az üres négyzeteket úgy, hogy egy sorban és oszlopban
egy jel csak egyszer szerepeljen.

suDOku
A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy,
hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer
szerepelhet egy szám.

könnyű

haladó

labirintus
Melyik nyuszinak melyik étel jut? Keresd meg!
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

