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2019. július 5.2

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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2019. július 5.4
Hírek, információk

a térségből és a világból

Bronzérmes lett az Európa Bajnokságon 
a kapuvári utánpótlás karatés
25 ország rész-

vételével zajlott

Prágában az U16, U18,

U20 Shinkyokushin

Karate Európa Bajnok-

ság.

A Magyar Nemzeti Váloga-
tott a 2. helyen zárt az
éremtáblán Litvánia mö-
gött, Ukrajnát megelőzve.
Fandák Ajándék (Castrum
SC Kapuvár) egy bronz-
éremmel járult hozzá a
magyar csapat sikeréhez.

Fandák Ajándék mind-
össze 2 éve kezdett meg-
barátkozni a Kyokushin
karatéval, ami rabul is
ejtette őt. Kemény
készülések és verseny-

eredményeinek köszön-
hetően a 2019-es
Diákolimpián sikerült
megszereznie a kvalifiká-
ciót az prágai Európa baj-
nokságra. Ajándék nem
hagyta veszni a
lehetőséget, és sikeresen
éremre is váltotta azt.

Az U16 női -55 kg-os
kategóriában előbb egy
bolgár, majd egy ukrán
lányt „ajándékozott” meg
villámgyors fejrúgásaival,
így biztosította be helyét a
legjobb négy közt. A dön-
tőbe jutásnál azonban a
német Milena Belimov
rutinja megakadályozta a
fiatal kapuvári lány
további menetelését.
Ajándék élete első

nemzetközi bajnokságán
bronzérmet harcolt ki.

Pantelics Bence a férfi U20-
as mezőny KATA (for-
magyakorlat) számában a
legjobb nyolc közé jutott.

- Nagyon örülök Ajándék
szereplésének. Egyik küz-
delme sem volt könnyű-
nek mondható. Ügyesen
kamatoztatta lábtech-
nikáját, és szépen gyűj-
tögette a wazarikat. A
harmadik küzdelmére
inkább mentálisan fáradt
el, mint fizikálisan. Ez
inkább a nemzetközi rutin
hiányára vezethető vissza,
amit majd a jövőben or-
vosolni fogunk több
külföldi tapasztalatszerző

versennyel. 
Bence is ügyesen szere-
pelt. Szoros küzdelemben
3x2 percet követően bírói
döntéssel maradt alul
spanyol vetélytársával
szemben. Az pedig, hogy
a két nap folyamán nyolc-
szor is felcsendült a ma-
gyar himnusz, igazán nagy

boldogsággal töltött el
bennünket. Mező Lili a
Yakuzák SE versenyzője 18
évesen megnyerte a fel-
nőtt női Open-t, ezzel
megváltotta repülőjegyét
a tokiói világbajnokságra!”
– mondta Sensei Pantelics
Péter a Castrum edzője.

forrás: inforabakoz.hu

Fandák Ajándék és Pantelics Bence
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2019. július 5.6 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

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

Júl. 26. péntek 22:00 óra
Kapuvár, MEDOSZ pálya
Emlékek Éjszakája

Júl. 27. szombat 22:00 óra
Szany, sportpálya
Acustic 69 búcsúi buli

Aug. 2. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: 
Jazzformers

Júl. 5. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Roy és
Ádám Trió

Júl. 6. szombat 10:00 óra
Tózeggyármajor, Avocado
Kávézó parkolója
Falunap

Júl. 12. péntek 18:30 óra
Kapuvár, Patkó kocsma
Shake Band, Balogh Bikini 
Tribute Band koncert

Júl. 12. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Boka Boo-
gie Band

Júl. 12. péntek 20:00 óra
Csorna, Fantázia Eszpresszó
Lupo&Roli koncert, nyitó buli

Júl. 13. szombat 9:00 óra
Acsalag, sportpálya
Falunap: Jolly&Suzy, utcabál

Júl. 13. szombat 22:00 óra
Csorna, kemping
Acustic 69

Júl. 19. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Crazy 
Little Queen Tribute Band 

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

Aug. 3. szombat 8:00 óra
Bősárkány, sportpálya
Falunap: Eve Six, Márió, Is-
merős Arcok, retro party

Aug. 3. szombat 21:00 óra
Kóny, Kerék-tó Szabadidő-
központ
Hooligans koncert

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)

További programok

inforábaköz.hu
oldalon találhatók.

Médiapartner/hírforrás: inforábaköz.hu  térségi portál
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Gépjárművek végleges kivonásának
teljes körű ügyintézése szállítással.
Érd.: 06-20/5328-816

Skoda superb 1.9 pdtdi, 130 LE,
2005-ös évjáratú autó, kevés km-
rel, megkímélt állapotban, sok extrá-
val, téli-nyári kerékgarnitúrával,
vonóhoroggal eladó! Érd.: 06-
20/772-0640

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

Seat Altea XL 2.0 CR Tdi 2011-es
évjáratú, gazdagon felszerelt, szép,
megkímélt állapotban, téli-nyári
kerékgarnitúrával, kevés km-rel,
vezetett szervizkönyvvel eladó. Érd.:
06-20/772-0640 

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

Platós Mercedes, 4 m-es platóval, 5
hengeres, gyári állapotban 136.000
km-rel, osztrák papírokkal eladó. Iá:
1,2 M Ft 06-20/2911-682

2001-es Opel Zafira 7 személyes,
vonóhoroggal, új gumikkal, osztrák
papírokkal, kívül-belül gyári állapot-
ban, 250.000 km-rel eladó Iá:
350.000 Ft 06-20/2911-682

Eladó május 20-án született Rot-
tweiler kiskutyák (3 kan, 1 szuka)
oltva, féregtelenítve, vágott farokkal.
Érd.: 06-70/330-5839.

6 db malac eladó Acsalag 06-
20/267-3092

Hízódisznók eladók 120-130 kg ár
megegyezés szerint. 06-20/248-
8110

Tacskó fekete rajzós kiskutyák
eladók. 06-30/595-6676

Nagy fehér malacok 9 db eladó. 06-
20/9536-837

Yorki kiskutyák eladók oltva, féregte-
lenítve 06-30/991-0021

Labrador fajtatiszta kiskutyák oltási
könyvvel féregtelenítve eladók. 06-
20/275-8525 96/275-302

5, 10 hetes vörös, kendermagos jér-
cék, csibetáp kapható. Babót 06-
70/337-3514

Szabad tartású jércék, kakasok, vad
kacsa színű nagy testű kacsák
eladók  Érd: 0620/953-7328

Nagyon szép magyar vizsla kiskutyák
eladók Kapuváron   Tel: 0630/813-
2844

18 hetes tojóhibridek rendelhetők au-
gusztus elejére Kisfaludon
0696/253-153    0630/911-1340

8 hetes német juhász kiskutyák oltva
féregtelenítve eladók     Tel:
0630/510-0613

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

Dekorációs falfestések, egyedi fali-
órák, pirográf névtáblák készítését
v á l l a l o m . R e f e r e n c i á k : 
www.facebook.com/krealmanyosdi
06-70/555-2898

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

Kádfelújítás beépített állapotban,
garanciával. 06-70/389-6277

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

Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építői-
pari munkákat beázások megszün-
tetését vállaljuk 06-30/3799-313

JárműCsorna Ifjúsági lakótelepen, 74 m2 -
es felújított téglaépítésű társasházi
lakás eladó. Érdeklődni: +36-
30/569-3731-es telefonszámon.

Kapuvár belterületén eladó 90 nm 2
szobás családi ház tiszta rendezett
állapotú, gázfűtéses, bútorozottan,
vagy anélkül. A terület 1364 nm, rajta
udvar, gazdasági épület található.
06-30/937-0655

Kapuvár központjához közeli,
csendes utcában 1250 nm telken,
felújításra szoruló családi ház eladó.
Érd.: 06-70/453-5324, 06-70/453-
7745

Kapuváron lakótelepi 67 nm-es 4.
emeleti lakás eladó Ár: 18 M Ft 06-
30/723-9021

Csornán a Füzesben garázs eladó.
06-32/440-017

Babót külterületén szántó föld eladó
Tel: 0620/387-0205

Csorna központjában, Kmetty György
u. 10. szám alatti kétszintes (280 nm)
családi ház eladó. 06-20/285-9042

Bágyogszováton 100 m2 hasznos
alapterületű lakóház eladó. Érd.: 06
70 3132 486

Eladó Simaságon 68 nm-es, 3
szobás parasztház. A ház felújítás
alatt áll. Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 06- 06-
20-928-7063

Eladó Fertődön egy 49 nm-es, 2
szobás, jó állapotú, házközponti
fűtésű panellakás. A településen a
falusi CSOK is igénybe vehető. Ár:
16,5 MFt. Tel.: 06-30-837-020

Eladó Kapuváron 110 nm-es, 3
szobás, felújítandó családi ház. Ár:
10,5 M Ft. Tel.: 06-20-928-7063

Kapuvártól 29 km-re, Sopronhor-
pácson 784 nm-es összközműves
telek eladó. Ár: 4,6 M Ft. Tel.: 06-20-
928-7063

Sopronhorpácson 3 szobás, 102 nm-
es, új építésű családi ház eladó. A
településen a falusi CSOK is igénybe
vehető. Ár: 36,6 M Ft. Tel.: 06-30-
837-3020

Rábapordányban 1976-ban épült, 2
lakrészes családi ház eladó. 16.9 m
Ft CsornaIngatlan Fodor Erika +36-
20/50-111-77 

Csornán földszinti 3 szoba étkezős,
erkélyes felújított lakás eladó. 21, 7
m Ft  CsornaIngatlan   +36-20/44-
044-74

Földszigeten összkomfortos, 2 szoba
nappalis családi ház eladó. 7,7 m
Ft CsornaIngatlan  +36-20/44-044-
74

Családi ház eladó Mihályiban
Érd:0630/516-4357

Kapuváron Ifjúsági utcán lakás
eladó   Érd: 0630/982-8466

Kapuváron családi ház eladó Ber-
csényi u. 23   Tel: 0696/243-043

Kapuvár piac téren 23 nm2-es üzlet-
nek irodának alkalmas helyiség
kiadó.  Érd: 0630/686-9415  17:00
után

Csorna központjában 65 m2-es lakás
hosszú távra kiadó. Érd. este:
30/929-59-77

Szany külterületén folyamatosan
művelt 4,12 ha területű 92,70 AK
értékű szántó tulajdonosoktól eladó.
Ár megegyezés szerint Érd: Vassné
Ács Judit 06-30/974-0549

Csornán albérlet hosszú távra kiadó
aug. 1-től. Érd.: 06-20-397-9696

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

Kaszáló-rét Rábatamásiban kiadó.
Területalapú támogatás igénybe ve-
hető. Tel.: 06-70/684-5997

Kiadó

IngatlanbÖrZE
eladó és kiadó ingatlanok

állat

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

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

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

Vizes, penészes falak helyreállítása
fal átvágás, injektálás garanciával.
06-70/388-8816

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

Vállalom lakóházak víz-központi és
szennyvíz szerelését Csorna és
vonzáskörzetében 06-20/251-5991

Ingyen lomtalanítást vállalnék, laká-
sok, pincék ürítését, takarítását,
megegyezés szerint. 0670/426-
5043.

Költöztetést, fuvarozást, épüle-
tanyagok szállítását vállalom. Érd.:
06 20 360 6197

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

Sárgabarack eladó Csornán. Ár: 450
Ft/kg Előjegyzést felveszünk 06-
20/932-8112

Dunnákat, párnákat vásárolok,
hangszereket, porcelánokat, faliórát,
festményeket, szarvasagancsot
hagyatékból, bútorokat, mindenféle
öreg hagyatékot 06-70/392-2725

Szalmát vásárolnék Csornán és
környékén. 06-70/209-2366

Sárgabarack vásár július 10-től. Hét-
főtől-szombatig 9-19 óráig Bágyo-
gszovát, Dózsa u. 12.
06-30/396-4467, 06-30/283-7573

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

Aratást vállalok Csorna és környékén.
06-70/209-2366

Palatetők bontás nélküli átfedése,
cserepes lemezek, bádogos munkák,
stablon deszka lemezelése tetőfedés,
tetőjavítás lapostetők szigetelése
kúpcserepek kikenése tetőmosás
javítások vállalása. 06-20/293-1175

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

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

Gyógyító masszázs Kapuváron és
környékén szeretettel várom ren-
delőmbe vagy hívásra házhoz is
megyek Érd: 0630/277-0759

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

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

Gipszkartonozási munkák: álmen-
nyezetek, szerelt falak, tetőterek,
festés, tapétázás. 06-70/434-0125

vegyeS
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Útépítő cég felvételre keres aszfaltozás
és térkövezésben jártas szak, vagy be-
tanított munkásokat Csorna, Kapuvár,
Enese környékéről. Jó kereseti
lehetőség, azonnali kezdés. 06-
30/2379-845 Németh és Németh Kft.

Gipszkartonos és szobafestő munkatár-
sat felveszek hosszú távra. Érd: 06-
70/434-1021 Szilágyi Gergő

A Győr-Moson-Sopron Megyei Gon-
doskodás Szociális Központ munkatár-
sakat keres: PÁSZTORI székhelyre:
szakképzett ápoló, terápiás munkatárs,
takarítónő (96/285-220), Időskorúak Ot-
thona NAGYLÓZS: szakképzett ápoló,
gondozó, szakács, gépjárművezető-
szakmunkás, üzemeltetési-szakmunkás
(május 1-től) (99/536-055),
munkakörök betöltésére, határozatlan
időtartamra. Jelentkezni lehet a telep-
helyvezetőknél, hétfőtől-péntekig 8-15
óráig, a fent megadott telefonszámokon,
vagy a titkarsag-pasztori@gondosko-
dasszk.hu e-mail címen.

Gumiszerelő műhelybe alkalmazottat
keresek. Kovács Tibor Csorna 06-
30/9361-380

Hentest keresünk Ausztriába (Soprontól
kb. fél óra) Töltésben való jártasság és
német nyelvtudás szükséges. 0043
664 830 8009, 06-30/579-2905 Nagy
Tibor

Fodrász alkalmazottat keresek Kapuvár
központjába bejáratott üzletbe. Erzsike
fodrászat 06-20/214-7663

Kapuvári JAM étterem 1 fő felszolgáló
kollégát keres kiemelt bérezéssel. Érd.:
06-30/215-8577

Fertődi Lipóti Pékségbe kolléganőt
felveszünk. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal norbert@juro.hu e-mail
címen 06-20/937-4990

Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres 1 fő
munkavállalót betanított munkára,
kiemelt bérezéssel. B kat. jogosítvány
előnyt jelent. Érd.: 06-30/240-3809
Família Filó Kft.

Mosonmagyaróvári Galéria étterem
gyakorlattal rendelkező szakácsot
kiemelt bérezéssel felvesz, Érd.: 06 70
363 0052

Mosonmagyaróvári Galéria étterem
önálló, irányításra képes vezetőszakác-
sot keres. Érd.: 06 70 363 0052

Kiserdei Sertéstelep Kónyba keres telepi
dolgozót. Érd: h-p 8-12 óra között a
telepen. 06-30/3017-127

Locsolótraktorra traktorost felveszek
azonnali kezdéssel. Fizetés megegyezés
szerint. Dombos István 06-20/9204-686

Ausztriai night klub keres pultos kollé-
ganőt társalgási szintű németnyelv-
tudással. +43/6601582020
(Pabian&Partner)

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett
munkaviszonyt, kiemelt bérezést,
bérelőleget, ingyenes szállást, munkába
járást biztosítunk. Betanított dolgozó és
targoncás ajánlatainkból válogathatsz
Győr és Kecskemét környékén.
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS,
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 06-
70/639-9920 (JOBmotive Kft.)

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari
munkakörökbe keresünk hegesztő,
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gép-
kezelő, szerszámkészítő, gépbeállító,
darukezelő, nehézgépkezelő és kon-
ténerező sofőr dolgozókat Győr és
Kecskemét környéki munkára.
Versenyképes fizetést, juttatásokat,
szállást, munkába járást, hazautazási
támogatást, bérelőleget biztosítunk. Je-
lentkezz most! 06-70/415-9021 (JOB-
motive Kft.)

Asztalosokat és betanított munkatár-
sakat keresünk hanságligeti faüzembe,
magas bérezéssel, azonnali kezdéssel.
Érd.: 0620/245-6334. Palett-ex Kft.

Üzleti partnereket keresünk kimagasló
jövedelmet biztosító tevékenységhez.
Másodállás lehetséges. www.szal-
laskozvetitofranchise.hu

Aszfaltozás A-Z-ig! Többféle ked-
vezménnyel! Mindennemű úttal kapcso-
latos munkák. Hívjanak bizalommal!
T:+36(70)905-3473, sztrada-
ep@freemail.hu

Fensterwerk Kft. várja diákok jelent-
kezését nyári munkára. Feladatok: ud-
vari munkás és anyagrendezés
Munkavégzés helye: Kapuvár ipartelepi
u. 4. Jelentkezni személyesen, érdeklődi
06 30 485 8155 telefonszámon.

Karosszérialakatost, autófényezőt,
fényezőelőkészítőt felveszünk. Teljesít-
mény arányában akár osztrák bérezés!
S&V Autócenter Kft. Érd.: 06 30 937
5486, 06 30 9161 589, info@svauto.hu

Autóbuszvezetőket, autószerelőket
keresünk, nyugdíjas és alkalmi
munkavállaló is lehet. Bérezés akár
nettó 25.000 Ft/nap Érd: Gyuráczbusz
Kft 06-30/9575-328

Munkájára igényes pultos hölgyet
keresünk heti 2 napra kisegítő munkára.
Vitnyéd, Fényes Kiskocsma 06-30/718-
0949

Kőfaragó műhelybe szak- és segéd-
munkást keresünk. Magas kereseti
lehetőség. 06-20/230-8435 Peszlen
Sírkő

Hegykői Grund falatozóba diákok és
nyugdíjasok jelentkezését várjuk nyári
munkára. 06-30/6800-422

Bősárkányi raklapgyártó üzembe 2
fő   alkalmazottat keres!
Folyamatos,vagy alkalmi megoldás is
szóba jöhet!  Jelentkezni előzetes
egyeztetés alapján  a 06 30/ 9736493
telefonon lehet!

Csornai mezőgazdasági telephelyre
portást keresünk, nyugdíjasok jelen-
tkezését is várjuk. Érd.: 06-20-400-
8821

Beton mixerre keresünk gépkocsi
vezetőt Csorna ill. Kapuvár környékéről
Tel: 0630/235-5970  Bau-Trans 2004
Kft.

Középiskolai tanár matematikából kor-
repetálást vállal. 06-20/241-2128

oKtatáS
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Mit tehet otthon a szúnyogok ellen?
Miért fontos a szúnyogok elleni
védekezés?

A csípőszúnyogok csípése egyrészt
kellemetlen, másrészt, ami járványügyi
és gazdasági szempontból fontosabb:
betegségeket terjeszthet. A szúnyogok
által terjesztett fertőzések az embereket
és/vagy az állatokat is megbetegíthetik.

Mit tehetünk magánemberként,
hogy kevesebb szúnyog legyen a
környezetünkben? 

A lenti összefoglalóval segít bennünket
az ÁNTSZ, olvassa el és fogadja meg a
tanácsokat, hogy élhetőbb legyen a
környezetünk.

KÖNYVajánló
két lépés távolság 
Rachael Lippincott - Mikki
Daughtry - Tobias Iaconis

Szerethetsz valakit, akihez sosem
érhetsz hozzá? Stella Grant élete
minden pillanatát pontosan
megtervezi. Cisztás fibrózissal
küzd, és egyedül egy új tüdő ad-
hatna neki egy kicsit hosszabb,
könnyebb életet. Mindig szi-
gorúan három lépés távolságot kell tartania más betegek-
től, és ő nem olyan, aki kockáztatni merne. Egészen addig,
amíg be nem toppan az életébe a vad Will Newman,
akinek rakoncátlan tincseitől és csodás kék szemétől Stella
gyomra azonnal szaltózni kezd. Azonban a fiú éppen az,
akitől a lánynak mindenképp távol kéne tartania magát,
hiszen már a lehelete is életveszélyes lehet a számára. De
mi van, ha a szívük és zsigeri vágyódásuk egyre közelebb
húzza őket egymáshoz? Ha csak egy kicsit lefaraghatná-
nak a távolságból... Vajon két lépés tényleg olyan veszélyes
lenne, ha egyszer csak így nem törik össze a szívük? 

Irány a MOZI!
toy story 4
amerikai animációs 
kalandfilm

Woody mindig is magabiz-
tosan töltötte be helyét a
világban, s jól tudta, első
számú feladata vigyázni
gazdájára, legyen az akár
Andy, akár Bonnie. Ám mi-
után Bonnie egy vonakodó
új játékot hoz szobájába,
egy nagy kaland régi és új

barátok oldalán rádöbbenti Woodyt, mily nagy hely is
lehet a világ egy játék számára.

Legyőzhetetlennek bizonyul a Disney animációja, a Toy
Story 4 az észak-amerikai mozipénztáraknál. A rajzfilm
negyedik epizódja 58 millió dollárt (16,5 millárd forint)
hozott eddig, ezzel észak-amerikai jegyárbevétele 237
millióra nőtt.
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Fröccsöt is csak jó borból!
szódával jó lesz - halljuk néha
ezt a kifejezést, ha egy bor
tisztán nem üti meg a szintet.
pedig mennyire nem igaz!

Téves az gondolat, hogy a rossz
bor fröccsben elmegy. A
szódában lévő szénsav ugyanis
felerősíti a bor hibáit, tehát
fröccsbe is csak jó bort szabad
"beáldozni". És ha már szódáról
beszélünk, általánosan úgy
tartjuk, hogy inkább a hun-
garikum szikvizet használjuk
fröccs készítésre, mintsem
ásványvizet, úgy sokkal fi-
nomabb. 
Ízlés kérdése, de a könnyű testű,
reduktív borok jobban muzsikál-
nak fröccsben, mint a fahordós

nehéz tételek. Ennek oka
ugyanúgy a szénsavban kere-
sendő, amely kellemetlen ízt ad a
fahordós boroknak. 
A fröccs célja, hogy frissítsen,
tehát friss, élénk savú bort
válasszunk, mondjuk egy reduk-
tív olasz- vagy rajnai rizling, 
ezerjó, de akár illatos cserszegi,
irsai stb. Jellemzően a fehér- és
roséfröccs népszerű, de tudnunk
kell, hogy nagyapáink a vörös-
bort is előszeretettel felhúzták
szódával. Ha valaki ilyennel kísér-
letezik, akkor is a reduktív,
vékony gyümölcsös borokat
ajánljuk, mivel a szénsav a vörös-
borban lévő csersav hatását fel-
erősítve kellemetlen keserű ízt
képez a szánkban.

A jó limonádé titka
az igazán finom limonádé
titka, hogy száraz kristály-, il-
letve porcukor helyett főzött
cukorsziruppal készül. 

Egy adag cukorszirup elkészíté-
séhez főzzünk fel 20 dkg cukrot
1,5 dl vízzel, forrás után pedig
hűtsük ki. A szirupot az elmarad-
hatatlan citrom mellett ízesíthet-
jük gyümölcsökkel, fűszerekkel,
virágokkal.  
Íme néhány recept, érdemes
kipróbálni!

Mézes-mentás limonádé

A kifacsart citromléhez
cukor helyett mézet
adunk ízesítésként, az
italt pedig sűrűn
megszórjuk men-
talevelekkel, melyeket
előzetesen megtörde-
lünk, összegyűröge-
tünk. A tördelés,
gyűrögetés azért
fontos, hogy a menta
illóolaja könnyebben
tudjon keveredni a
többi összetevővel.

levendulás limonádé

A facsart citrom levét cukorral és mézzel ízesítjük. A szárított leven-
dulát forrásban lévő vízbe dobjuk, majd levesszük a tűzhelyről.  10
percig ázni hagyjuk, leszűrjük, lehűtjük  és már hozzá is adhatjuk a
limonádéalaphoz. 15 g levendula nagyjából 1,5 liter limonádéhoz
elegendő.

a leggyorsabb
limonádé

1 kg cukrot főzzünk fel 7,5 dl
vízzel, majd adjuk hozzá 1 kg cit-
rom és 1 kg lime kifacsart levét és
1-2 citrom reszelt héját. A
szirupot hűtsük ki, töltsük
üvegbe. Hűtőszekrényben akár 2
hétig is eláll. Így csak vízzel kell
hígítani, és már kész is a hűsítő
nedű.  Fogyasztás előtt feldob-
hatjuk friss citrom vagy lime
karikával.
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labIrIntus
segítss Julcsinak eljutni a barátaihoz, hogy együtt

mókázhassanak a strandon.

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

suDoku

könnyű

haladó

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

gyErEkEknEk
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