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impresszum
Szuperinfó Csorna-Kapuvár - ingyenes információs hetilap

Kiadó: INFÓREKLÁM Kft.  9300 Csorna, Arany J. u. 5. Tel.: 96/260-176
Felelős kiadó: Tárkányi Mária ügyvezető
Megjelenik:  Csorna, Kapuvár, Fertőd, Fertőszentmiklós, Beled városokban és további 

40 településen 24.000 példányban.
Lapzárta: keretes hirdetések: kedd 12.00 óra,  apróhirdetések: szerda 12.00 óra
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 9300  Csorna, Arany J. u. 5. Tel./Fax: 96/260-176
e-mail: csorna-kapuvar@szuperinfo.hu
web: www.inforeklam.hu, www.szuperinfo.hu, 
Sokszorosítás: ADC Hungary Kft. 
Terjesztés: Arrabona Post Kft. 

A Szuperinfó Csorna-Kapuvár lap  hirdetési hetilapként fizetett hirdetéseket tartalmaz,
melyek valódiságát szerkesztőségünk nem vizsgálja, a megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk. Jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható
hirdetések közlésétől szerkesztőségünk elzárkózik. 
Az újságban megjelenő politikai  vagy társadalmi célú hirdetések nem tükrözik a 
szerkesztőség  vagy a kiadó véleménnyét.  
Kiadó a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott
jogsérelemért felelősséget nem vállal.
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 5 napon belül fogadjuk,
az általunk okozott hibáért maximum a hirdetés díjának mértékéig vállaljuk a
felelősséget.

Médiapartnerünk: 
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Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken Médiapartner/hírforrás:

Nov. 30. szombat 20:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Fish!, Fatal Error 

További programok az 
inforábaköz.hu

oldalon  találhatók!

Okt. 25. péntek 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Magyar Operett Napi gála

Okt. 26. szombat 10:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
1. Rábaközi CD és lemezbörze

Nov. 20. szerda 17:00 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Telegdi Ágnes: Madarak, évszakok,
ünnepek előadás

Nov. 22. péntek 18:00 óra
Csorna, Művelődési Központ
Dumaszínház: Badár Sándor önálló
estje

Nov. 23. szombat 19:00 óra
Kapuvár, Shop-Stop
Blahalouisiana koncert

Okt .12. szombat 22:00 óra
Kapuvár, Malom Söröző
BLOW UP! Horváth Tamás, Strong
R., Andy Kraft

Okt. 18. péntek 18:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Dumaszínház: Kiss Ádám, Beliczai
Balázs

Okt. 19. szombat 10:00 óra
Beled, Művelődési Ház ren-
dezvénysátor
Beledi Kolbászfesztivál

Okt. 19. szombat 17:00 óra
Beled, Művelődési Ház
Vujity Tvrtko előadása

Okt. 22. kedd 22:00 óra
Csorna, kemping partysátor
Delta, Kaczor Feri

Okt. 4. péntek 17:30 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Olvassunk együtt!

Okt. 5. szombat 8:00 óra
Jánossomorja, Ált. Iskola
Hanságfutás

Okt. 5. szombat 10:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Szenior örömtánc

Okt. 5. szombat 15:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Helyismereti séta

Okt. 5. szombat 18:00 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
I. Októberfeszt

Okt. 5. szombat 19:00 óra
Fertőd, Esterházy-kastély, 
Marionettszínház
Sárik Péter Trió – Jazzkívánságmű-

Jill Mansell – Most vagy soha
Miminek esze ágába se jutott a szerelem,
amikor először meglátogatta az apját a bájos,
vidéki Goosebrookban. Pedig jól tette volna, ha
lelkileg felvértezi magát a veszélyre. Leszámítva
az undok Henrietta nevű nőszemélyt, a falu
lakói roppant barátságosak. Különösen egy
valaki extra vonzó – Cal, a karizmatikus, nyílt-
szívű, szexis pasi. Ahogy telnek az évek, Mimi a
karrierjére koncentrál Londonban. És hiába botlanak Callal újra
és újra egymásba, valami vagy valaki mindig közbeszól, hogy
egymáséi lehessenek.

Kőhalmi Zoltán - A férfi, aki megölte a fér-
fit, aki megölt egy férfit - avagy 101 hulla
Dramfjordban
Az megvan, hogy Jo Nesbo, Rejtő Jenő és Italo
Calvino együtt írnak regényt? Nincs? Akkor most
ideje megvásárolnod Kőhalmi Zoltánnak, a ma-
gyar 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 agya-
ment paródia születik, amiben a skandináv bűnügyi regények min-
den jellemző alkatrésze megtalálható...

Edward Snowden – Rendszerhiba
Edward Snowden 2013-ban, 29 évesen sokkolta a
világot azzal, hogy szakított az amerikai hírszerzés-
sel és nyilvánosságra hozta, hogy az USA kormánya
titokban azon dolgozik, hogy minden egyes tele-
fonhívást, sms-t és e-mailt rögzítsen. Ez a példa
nélküli lehallgatási rendszer képes arra, hogy a
Föld minden lakójának magánéletébe behatoljon.
A Rendszerhiba rendkívüli elbeszélés egy éles eszű
fiatalemberről, aki online nőtt fel, gyermekkorát az Egyesült Államok
fővárosának bukolikus elővárosaiban töltötte, majd felnőttként titkos
funkciókat látott el a Központi Hírszerző Ügynökségnél és a Nemzetbiz-
tonsági Ügynökségnél...

sor különkiadás

Okt. 6. vasárnap 16:00 óra
Csorna, Városi Könyvtár
Zenés könyves vasárnap Németh
Fánival

Okt. 7. hétfő 17:00 óra
Csorna, Kerényi Művészeti Iskola
Magyar Festészet Napja tárlat

Okt. 10. csütörtök 17:30 óra
Fertőd, Városi Könyvtár
Kifordítva Együttes koncertje

Okt. 10. csütörtök 19:00 óra
Fertőd, Kulturális és Szolgáltató
Központ
Színház: Zsákbamacska zenés
vígjáték

Okt. 12. szombat 19:30 óra
Kapuvár, Várárok
Joker Zenekar

olVasnIValó
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával

Adja fel hirdetését

online!

hirdetes
info.hu

Egyszerű, 
kényelmes, gyors.

Bankkártyás fizetés!
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Miért fontos a rendszeres látásvizsgálat és a jó szemüveg?
a statisztikák szerint
ma Magyarországon 5
millió ember, minden
második honfitársunk
szemüveges, vagy
legalábbis látáskorrek-
cióra szorulna.  

A jövőben ez a szám fel-
gyorsult világunk kihívásai
miatt  valószínűleg tovább
növekszik.
Az összes érzékszervünk
közül a látás a leg-
fontosabb, hiszen a kül-
világból érkező információk
kb. 60-80%-át a szemünkkel
érzékeljük. Látásunk minő-
sége életünk minden moz-
zanatára hatással van,
mégis hajlamosak vagyunk
elhanyagolni szemünk
egészségét. Sokan hiszik
látásukat jónak, ennek tu-
datában vezetnek autót,
ülnek a számítógép előtt,

majd amikor a szemészeti
vizsgálaton olvasnák a
táblát, kiderül, hogy nem
látják a betűket.
Mégiscsak ritkán veszünk
részt szemvizsgálaton,
pedig egy vizsgálat több,
mint  látáskorrekció.
Szemvizsgálat közben fény
derülhet látásunkat veszé-
lyeztető szemészeti, pl. zöld
hályog, szürke hályog és
egyéb, nem szemészeti
betegségekre is, mint
magas vérnyomás, cukor-
betegség, magas kolesz-
terinszint, stb.
40 éves kor felett, indokolt
látásunkat évente el-
lenőriztetni, hiszen ennyi
idősen kezd szemünk közeli
alkalmazkodóképessége
romlani, ilyenkor szoktuk az
apróbb betűs szöveget
egyre messzebb tartani a
szemünktől (nem elég

hosszú a kezem). A 2-3
évente bekövetkező 0,50-
0,75 dioptriájú romlás nor-
málisnak tekinthető.
Alkalmazkodóképességün-
ket 60-65 éves korunk körül
vesztjük el. Ilyen korban
megnövekszik a szürkehá-
lyog kialakulásának kocká-
zata is.
Ugyanígy fontos a gyer-
mekkori kontroll is, ha
például a kancsalságot 1-3
éves kor körül nem ismerik
fel, tompalátás alakulhat,
amely jelen tudásunk sze-
rint nem gyógyítható.
Néhány rendellenességet
szülőként magunk is 
könnyen kiszűrhetünk. Ha
gyermekünk szemei távolra
nézéskor nem párhuzamo-
sak, kifele vagy befele
eltérnek, vagy  túl közelről
nézi a televíziót,
panaszkodik, hogy rosszul

látja a táblát az iskolában,
gyermekszemész kontroll
javasolt.
Egy szemvizsgálat fájdalom-
mentes és általában 10-15
percig tart.  Szánjon rá az
idejéből évente ennyit! Ok-
tóberben a látásvizsgálat,
konzultáció és a zöldhályog
szűrés ingyenes.
Munkánk során sok pozitív

visszajelzést kapunk, hogy
egy jó szemüveg vagy kon-
taktlencse mennyire meg
tudja könnyíteni az ember
életét úgy a munkában,
mint a hétköznapok során.
Várjuk üzleteinkben, Csor-
nán és Kapuváron!

Joób Miklós 
Dipl. Optometrista

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

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

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

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

Keresek 50-60 éves Zetor 25K vagy
3011 traktort. Elsősorban felújításra
szoruló, üzemképes érdekel, lehető-
leg papírokkal. +3620/9269259

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

Citroen C4 Picasso 1,6 benzin, 120
LE, 2011-es évjáratú, 72.000 km-
rel, újszerű, megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 06-20/772-0640

Váltva forgató, 2005-ös évjáratú,
Vogel Noot 5-ös eke, réselt kor-
mánylemezes, jó állapotban eladó.
Irányár: 1.350.000 Ft. Érdeklődni:
0630/9023722

2002-es Golf IV TDI kék színű, 31
LE, 6 sebességes, osztrák pa-
pírokkal, gyári állapotban, 220.000
km-rel eladó. Iá: 460.000 Ft 06-
20/2911-682

VW Passat TDI 2001-es évjárat tel-
jesen gyári állapotban, osztrák pa-
pírokkal eladó. Iá: 360.000 Ft
06-20/2911-682

Audi A4 2004-es évjárat ezüst, 1 év
osztrák műszakival, első tulajdonos-
tól, gyári állapotban eladó. Iá:
750.000 Ft 06-20/2911-682

Mercedes 307-es platós (390-es)
136.000 km-rel, gyári állapotban os-
ztrák papírokkal eladó. Iá: 550.000
Ft 06-20/2911-682

Suzuki Ignis 1,3 2004-es grafit,
82.000 km, vonóhoroggal eladó. Ár:
545.000 Ft 06-30/322-5548

Németjuhász, kaukázusi  kölykök
eladók. Babót 06-70/459-6788

18 hetes vörös, kendermagos jércék
és csibetáp kapható. Babót 06-
70/337-3514

2 db malac eladó. Szany 96/288-087

Választási malacok eladók. 06-
20/582-3753

Malacok 7 db eladók. 06-30/551-
0956

Foxterrier, Jagdterrier 2 hónapos
kiskutyák, egy 8 hónapos foxterrier
szuka eladó. 06-20/468-7424

Németjuhász szuka kölykök külföldi
pároztatású anyától és kiváló vérvon-
alú apától eladók. 06-70/385-6023

Beagle, vagy bullterrier szukát kere-
sek 3 éves korig 06-30/485-1689

Malacok, kukorica és zab eladó. 06-
70/778-2647

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

Tetőfelújítás faházak építése,
felújítása. 06-70/388-8816

Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
0630/274-3864.

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

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

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

Lakások, pincék ürítését, takarítását,
lomtalanítást vállalnék, megegyezés
szerint. 0670/675-0654.

JárműRábatamásiban 300 négyzetméteres
ingatlan 1428 négyzetméteres telken
eladó. Tel.: 70/7758596.

Kóny, faluközpontban építési telek
eladó. Irányár: 2,8 M Ft. 0670/515-
0581.

Beleden 4 szobás komfortos nagy
ház eladó, telekkel. Kisebb ház csere
is érdekel. Tel.: 06703487865

Kapuváron 3 szobás, komfortos
családi ház, azonnal beköltözhetően
eladó. 16,5 m Ft   CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Csornán 2 szobás, 2. emeleti lakás
eladó. 15,5 m Ft   CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Szilsárkány csendes utcájában
szoba, konyha, fürdőszobás, felújított
ház eladó. 5 m Ft CsornaIngatlan
Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Szántóföld eladó a 85-ös főút mellett
Szárföld és Rábatamási között 2ha
7768 m2 Tel: 0630/708-8655

Kapuvár piac téren 23 m2-es üzlet-
nek, irodának alkalmas helyiség
kiadó   Érd: 0630/686-9415 17:00
után

1,5 vagy 2 szobás kiadó lakást
keresünk hosszú távra Kapuváron
vagy környékén. 06-70/310-4310

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

Kapuváron munkásoknak szállás
kiadó, megegyezés szerint
Tel:+3630/989-5089

Győrben albérletben szoba kiadó. Fi-
atalok lakótársat keresnek. 06-
30/582-8366

Kapubár belvárosában Eszterházy
sétányon 53 nm-es lakás október 1-
től azonnali költözéssel hosszútávra
kiadó 0620/964-9362

Kiadó

Ingatlanbörze
eladó és kiadó ingatlanok

állat

SzolgáltatáS
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Favágást vállalok. Döntés, darabolás,
kisebb erdősávok tisztítása,
gyérítése, tarvágása. Sövénynyírás,
tujanyírás. Gyakorlattal rendelkező
erdész. Érd. +3630/4539124

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

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

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

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, mege-
gyezés szerint. 0670/265-7643.

Étkezőgarnitúra eladó tömör fából,
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6
kárpitos szék 50.000 Ft szín-
választékkal, raktárkészletről elvi-
hető. 06-30/639-1574
www.szaszabutor.com

Új, építkezésből megmaradt és bon-
tott nyílászárók nagy választékban
600 db-os raktárkészletről azonnal
vihetők! www.hasznaltablak.hu

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

Füstölt sertéshús termékek, alkal-
manként friss hús eladó Beledben.
06-20/9523-439

Radiátorok 2 és 3 soros, 1400 és
1600 méretben 35 db valamint ter-
mosztátfejek, szelepek, falikonzolok
áron alul eladók. Érd.: 06-70/418-
7600

Akciós műanyag, hőszigetelt bejárati
ajtók, 98*208-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,
Ady Endre u. 13.

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98*208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 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.

Asztalos szerszámok, komplett kép-
park, hintók, szánkók, hintó
alkatrészek eladók. 06-30/536-3933

Koszorúkötéshez normand, ezüst és
douglas fenyő eladó. 30/367-5184

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

Petrof Pianino megkímélt állapotban
eladó. 0620/497-6644.

Hagyatékot, bútorokat, lakás
kiegészítőket, tollat 30.000ft ig a
pincétől a padlásig vásárolok.
Érd:06/20/804-2771

Nagy körbála széna eladó. 06-
20/582-3753

Eladó vöröshagyma 15kg/zsák 2.000
Ft, pirosburgonya 15kg/zsák 2.000 Ft
Bősárkány, Széchenyi u. 59. 06-
70/459-7951

Kazánokhoz áramkimaradás esetére,
szünetmentesítő készülék, új 180 W-
s eladó. Ár: 36.000 Ft. Érd.: Horváth
Mátyás 06-30/637-0630

Alma cefrének darálva eladó, 60
Ft/kg. Mihályi 06-30/2379-867

Örségi tökmagolaj kapható 2019. ok-
tóber 9-én szerdán a csornai piacon
közvetlenül a termelőtől. Kónya Lajos
06-30/263-5492

Alma (több féle) eladó őstermelőtől.
Csorna, József a u. 66. 96/262-220

Boroshordó 50-200 literig, 150
literes prés, bogyózó, daráló, üveg-
ballon és 12 kW-s kandalló eladó.
06-70/428-5015

Koszorúkötéshez kivágandó ezüst-
fenyők Kapuváron eladók. Tel.: 06-
30/9-040-040

Magasnyomású mosó, hegesztő
trafó, kovácssatu, kéziszerszám
kalapács, kulcs, MTZ 50-es adagoló,
damilos fűkasza eladók. 96/252-259

Akciósan októberben, novemberben
ács és tetőfedő bádogos munkát,
palatető bontást, felújítást vállalok.
Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu,
lindab, bramac/. +36/70-235-6468

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

Gipszkartonozást, festést, kisebb
kőművesmunkát, homlokzat
szigetelést, hideg-meleg burkolást
vállalunk rövid határidővel. Tel:
+3620/2208800

vegyeS

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Útépítő cég felvételre keres aszfal-
tozás és térkövezésben jártas szak,
vagy betanított munkásokat Csorna,
Kapuvár, Enese környékéről. Jó kere-
seti lehetőség, azonnali kezdés. 06-
30/2379-845 Németh és Németh Kft.

Betonmixerre keresünk gépkocsi-
vezetőt Kapuvár-Csorna környékéről.
Bau-Trans 2004 Kft. 06-30/235-
5970

Bokréta kerámia létszámbővítés
miatt jó kézügyességgel rendelkező
munkatársakat keres. Ha szeretsz
szép dolgokat alkotni, gyorsan
tanulsz, igényes vagy a munkádra és
tudsz csapatban valamint önállóan
dolgozni jelentkezz! A betanulás után
a munkaidő rugalmas. Fizetés tel-
jesítmény arányos, így csak tőled
függ mennyit keresel. Jelentkezés és
bővebb információ: Bősárkány, 
Szűcsné Kovács Mária 06-30/359-
1996

Hentest felvételre keresek, vagy
húsipari szakmunkást, mozgó autóra
eladót. Szanisz Hús 06-70/532-1583

Traktor szerviz Kapuvárra betanított
munkára, azonnali kezdéssel
munkatársat keres. Érd.: 06-20/210-
2381

Csornai Dohányboltba keresünk 25
év alatti munkatársat kiemelt
bérezéssel! Várjuk jelentkezésed! 06
20 354 4154 Korsolya Bt.

Szakképzett rutinos lehetőleg hely-
beli eladót keresünk kapuvári
cipőboltunkba Tappancs cipőbolt Tel:
0620/223-4506

Gyógytornászt keres egy ausztriai
egészségcentrum email: office@or-
thopraxis.at

Középiskolai tanár matematikából
korrepetálást vállal. 06-20/241-2128

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás 
szervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/593-
2232, www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

Gitároktatás 7 éves kortól, akkor-
dozási, pengetési és hangszer-
kezelési technikák, a gitározáshoz
szükséges elméleti ismeretek
tanítása, különböző zenei stílusokkal
való ismerkedés +36 20 236 6634

oKtatáS
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Állásbörze rovatunk már az 
inforábaköz.hu portálon 

is megjelenik!
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A jól működő házasság 7 alapelve
az amerikai pszicholó-
gus és párterapeuta,
John gottman a het-
venes évek óta vizs-
gálja, mitől lesz boldog
egy házasság, és mitől
rohan a pár a vesztébe.

a jól működő házasság 7
alapelve című, bővített és
újra kiadott könyvében 
részletesen bemutatott hét
alapelv ad mankót a sze-
relmi szövetség erősíté-
séhez.

első alapelv: bővítsd a 
szerelemtérképed!
Tudod, mi a párod kedvenc
étele? Ki a kedvenc rokona?
Mi a legkedvesebb gyer-
mekkori élménye? Kivel van
konfliktusa a munkahelyén?
Mi okozza számára a leg-
nagyobb stresszt?
Gottman szerint az érzelmi-
leg intelligens párok rész-
letgazdag szerelemtérkép-
pel rendelkeznek a másikról,
vagyis ismerik egymás érzé-
seit, gondolatait, céljait,
félelmeit és reményeit.
Az ilyen párok sikeresebben
megküzdenek az olyan
stressz- és konfliktushely-
zetekkel, mint például az
első baba születése, munka-
helyváltás, betegség vagy
nyugdíjba vonulás.

Második alapelv: tápláld
szereteted és csodálatod!
A szeretet és a csodálat talán
a legfontosabb elemei nem
csak a kielégítő, tartós ro-
mantikus kapcsolatnak,
hanem a hűtlenség meg-
előzésének is. Annak eldön-
tésére, hogy ezek jelen
vannak-e még a pár
életében, legjobb módszer
arra rákérdezni, hogyan te-
kintenek a múltjukra, milyen
kedves emlékeket őriznek a

szívükben. Ezek az alap-
vetően pozitív élmények a jó
párkapcsolat védőbástyái a
legnehezebb időkben. 

Harmadik alapelv: ne
egymástól el, inkább
egymás felé forduljatok!
Olvastok közösen könyvet,
hallgattok együtt zenét?
Beszélgettek, miközben
együtt ebédeltek? A pszi-
chológus szerint azok a fér-
jek és feleségek, akik
ráhangolódnak egymásra,
kölcsönös bizalmat építe-
nek, akik pedig nem így
tesznek, nagy valószínű-
séggel elveszítik egymást.

negyedik alapelv: 
engedd, hogy a párod be-
folyásoljon!
Gottman szerint azok a leg-
boldogabb és legstabilabb
házasságok, amelyekben a
férjek megosztják a fe-
leségükkel a hatalmat, és
közösen döntenek. Azzal,
hogy a férfi engedi, hogy a
párja befolyásolja, azzal a
barátságukat erősíti. Sőt, a
pszichológus vizsgálatai 
szerint ezek a férjek rend-
szerint kiváló édesapák is!

ötödik alapelv: oldd
meg a megoldható 
problémákat!
Gottman két kategóriába
rendezi a házassági konflik-
tusokat: vannak, amelyeket
meg lehet oldani, és vannak,
amelyek örök életűek. A
házassági konfliktusok 69%-
a az utóbbi kategóriába esik,
mégis a párok többsége
együtt tud élni ezekkel a
nézetkülönbségekkel, sze-
retettel, jó szándékkal és hu-
morral. A házasságok nagy
része sokkal inkább a
megoldható problémákon
siklik ki, pontosabban azon,
hogy azokat nem oldják
meg a házastársak. A felold-

ható konfliktusok kevésbé
tűnnek fájdalmasnak, nem
olyan intenzívek, annyira
nem szorul össze tőlük a
szívünk, mégis olyan sértő-
döttséget vagy bosszú-
ságot okozhatnak, ami
porig rombolja a pár közös
életét.

Hatodik alapelv: győzd le
az elakadást!
Ha a házastársak nem talál-
nak megoldást a kibékíthe-
tetlen, feloldhatatlan
különbségek  „megszelídí-
tésére”, akkor könnyen
elakadás lehet belőlük.
Egymás vágyai, álmai tel-
jesülésének segítése része
annak a folyamatnak, amely
értelmessé és jelentőségtel-
jessé teszi a párkapcso-
latunkat.

Hetedik alapelv: találd
meg a kapcsolat közös
értelmét!
Ha a házaságunkban be-
tartjuk az első hat alapelvet,
szerelmünk nagy valószínű-
séggel stabil és boldog lesz.
Ha ezek után azt kérdezzük:
A házasság csak ennyi?,
akkor elképzelhető, hogy
valamilyen közös cél,
értelem mélyebb érzése,
átélése hiányzik a kapcso-
latunkból. A házasság nem
csak a gyerekek felneve-
léséről, a közös munka-
megosztásról és a szeret-
kezésről szól.
A szerelemnek lehet egy
másik dimenziója is, amely
arra irányul, hogy bensőleg
is közös életet teremtsünk.
Egy olyan kultúrát, amely
jelképekben, rítusokban
gazdag és lehetővé teszi
egymás szerepeinek és cél-
jainak nagyra értékelését és
támogatását, amelyek szinte
egybeolvasztják a házastár-
sakat.
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a lakodalom elmarad-
hatatlan része a hangu-
latot fokozó játék,
melyekben az iú háza-
sok és a násznép egya-
ránt részt vehet.
Érdemes olyan progra-
mot összeállítani, amely
senkire nézve sem
kötelező és senkit sem
hoz kényes, kellemetlen
helyzetbe. 
 
kérdés-felelet kvízjáték
A pár előzetesen összeír
magáról bizonyos számú,
mondjuk 13+1 kérdést,
melyekre a vendégeknek
asztalonként vagy csapa-
tonként kell kitalálniuk a
helyes válaszokat. 
A nyertesek jutalma vala-
milyen apró ajándék vagy

akár vicces feladat is lehet:
például vállalniuk kell egy
jövőbeli feladatot, segít-
séget a pár életében. Ez
lehet a születendő gyer-
mekkel kapcsolatos bébi-
szitteri feladat vagy
bármilyen más, kedves vagy
éppen vicces ajánlattétel,
amire szívesen vállalkoznak.

amikor a násznép kérdez
A kvízjáték fordított vál-
tozata, amikor a násznép ír
össze néhány kérdést, és ha
a pár tudja rájuk a helyes
választ, akkor - például sor-
solás útján – ebben a játék-
ban is be lehet váltani
valamilyen felajánlást.

keresem a párom...
Ebben a játékban bekötik a
férj vagy a feleség szemét és

így kap valamilyen felada-
tot: érintéssel, szaglással,
vagy más érzékszervével fel
kell ismernie a párját a játék-
ban részt vevő vendégek
közül.  Ennél a játéknál foko-
zottan érvényes a szabály,
hogy ne legyenek kelle-
metlen feladatok sem a pár,
sem a násznép vonatko-
zásában.

Hagyományos játék a
menyasszonyi cipő
elrablása.
A násznép közül egy beava-
tott és ügyes vendég ellopja
a menyasszony cipőjét, amit
a férjnek kell vissza-
szereznie. De csak akkor
kaphatja meg, ha pezsgőt
iszik belőle vagy valamilyen
más, vicces feladatot hajt
végre.

Játékos hangulat, vidám esküvő
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