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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!
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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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Hírek, információk
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a térségből és a világból

ZÖLDinfó: amit a környezetünkért tehetünk
klímaváltozás,
környezettudatosság,
fenntartható jövő...
Ezek olyan szavak, amik
megosztják az embereket.
Az amerikai elnök Trump
szerint a klímaváltozás
csak egy humbug. Mondjuk ezt még hetekkel
ezelőtt mondta, mielőtt
kitört volna a nyári forróság az Egyesült Államokban is. A több halálos
áldozatot követelő hőhullám után talán valaki elmagyarázta neki, hogy
mekkorát téved.
Nem kell nagy ész ahhoz,
hogy belássuk, ha tovább
folytatjuk az esztelen
környezetszennyezést,
akkor feléljük a bolygónk
jövőjét. Pontosabban az
emberiség jövőjét.

Civil szervezetek ezrei
igyekeznek felhívni a figyelmet a környezetszennyezésre, a klímaváltozásra. Idén ebben egy
16 éves svéd lány, Greta
Thunberg érte el a legtöbbet. Greta 2018. augusztusa
óta
sztrájkolt
Stockholmban a parlament lépcsőjén. Hazája
politikusait
szeretné
rávenni arra, hogy többet
tegyenek a klímaváltozás
ellen. A lány híresség lett
az interneten, világkongresszusokon is felszólal.
Májusban járt Londonban, ahol a parlamentben tartott egy felejthetetlen
és
megrázó
beszédet. Ebben elmondta, hogy a mai felnőttek hogyan teszik
tönkre az ő nemze-

dékének
jövőjét
és
kilátástalanná az életüket
azzal, hogy a bolygó
védelme helyett csak önös
érdekeiket és a profitot
hajtják.
Látogatását
követően több tüntetés
zajlott a brit fővárosban,
amelynek
eredményeképp az angol parlament
elsőként a világon vészhelyzetnek minősítette a
klímaváltozást.
Davosban a klímakonferencián nem kertelt,
amikor az ott ülő politikusoknak
és
üzletembereknek tartott beszédet:
„Nem
akarom,
hogy
reménykedjetek, azt akarom, hogy pánikoljatok! Azt
akarom, hogy ugyanazt a
félelmet érezzétek mindennap, mint én, és azt
akarom, hogy cselekedjetek!”

angela Merkel német
kancellár júliusban tartott
egyik sajtóértekezletén
arról beszélt, hogy Greta
Thunberg és a Fridays for
Future mozgalom előmozdították
a
kormányzati döntéshozatalt.
“Arra sarkalltak bennünket,
hogy gyorsabban döntsünk
Németország klímavédelmi
szakpolitikájáról. A rendkívüli időjárási körülmények
megmutatják,
milyen károkat okoz az, ha
nem kezelik az éghajlati
kérdéseket.”
A diáklányt természetesen
érik támadások tevékenysége miatt, sokan azt
vetik a szemére, hogy
miért nem a tanulással
foglalkozik. Erre neki az a
válasza, hogy
“nem látom értelmét ta-

nulással megalapozni a
jövőmet úgy, hogy nem biztos, van jövője annak a
bolygónak, amin élek”.
Ha ez a 16 éves, enyhén
autista lány ilyen elszántan küzd a bolygó megmentéséért, akkor ideje
elgondolkodni,
hogy
mégis mit tudunk tenni a
saját környezetünkben.
Mostantól a Szuperinfó
hasábjain rendszeresen
foglalkozunk ezzel a témával
ZÖLDinfó
rovatunkban. S talán nem tűnt
még fel, de lapunk újrahasznosított papíron jelenik meg, mi így védjük a
környezetünket.
Ön is tehet gyerekeink,
unokáink jövőjéért, nyissa
ki a szemét!
Tárkányi Mária
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Mit? Hol? Mikor?
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programok a környéken

Aug. 2-4. péntek-vasárnap
Fertőd, Esterházy-kastély
Eszterháza szimfóniái XXI. rész:
Vashegyi György, Paulik László,
Berech Mihály, Orfeo zenekar
Aug. 2. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Jazzformers
Aug. 3. szombat 7:00 órától
Kóny, Kerék-Tó Szabadidőközpont
30. Kónyi Falunap
17:00 órától Vikidál Gyula,
Karda Beáta
21:00 órától Hooligans, Gramy

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

Aug. 3. szombat 8:00 óra
Bősárkány, sportpálya
Falunap: Eve Six, Márió, Ismerős Aug. 18. vasárnap 22:00 óra
Arcok, retro party
Csorna, KRESZ park
Acustic 69
Aug. 9-10. péntek-szombat
Fertőd, Esterházy kastély
Aug. 23. péntek 17:00 óra
Gránátos házak közötti sétány Csorna, Művelődési Központ
VII. Esterházy Barokk Ételfőző
Antal József fotókiállítás megFesztivál
nyitója

oLVasnIVaLó
Aug. 30. péntek 20:00 óra
Csorna, Zenepavilon
Majdnem ugyanaz zenekar
ráadás koncertje
Aug. 31. szombat 21:00 óra
Csorna, kemping
Disco's Hit Legends: Bárány Attila, Dj Junior, Hamvai PG
Szept. 20-22. péntek-vasárnap
Fertőd, Esterházy-kastély
XII. Haydn-Vonósnégyes-Fesztivál
További
programok az

inforábaköz.hu
oldalon találhatók!

a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával
Kate Morton: Az órásmester lánya
1862 nyarán ifjú művészek maroknyi csoportja
jelenik meg a Temze partján álló Birchwood
kúriában. Vezetőjük a kimondottan szenvedélyes és kiemelkedően tehetséges Edward Radcliffe, a tervük pedig az, hogy a külvilágtól
elzárkózva, ihletet keresve, alkotásba merülve
töltik a nyarat. Mire tervezett tartózkodásuk
véget ér, egy nő gyilkosság áldozata lesz, egy
másiknak nyoma vész, eltűnik egy nagy értékű tárgy, és Edward
Radcliffe élete romokban hever. Másfél évszázad múltán Elodie
Winslow, a fiatal londoni levéltáros egy mappában két látszólag
összefüggéstelen dokumentumra bukkan...
R. Kelényi Angelika: Barcelona, Barcelona
Barcelona és a szerelem íze... Caroline Wood a
londoni női magazin, a CBM főszerkesztőjének
asszisztense. Nem túl változatos munkája mellett hobbiból gasztroblogot vezet, melyben
próbálja kiélni az írás és a finom ételek iránti
szenvedélyét. Az álma az, hogy a jövőben
íróként dolgozhasson a neves újságnál, és ezt a
főnöke előtt sem titkolja. Mivel 35 éves korára
még mindig nem fedezték fel páratlan írói tehetségét, és boldog feleség sem lett belőle, tudja, tennie kell valamit az álmai megvalósításáért... R. Kelényi Angelika Terézanyu-díjas írónő, aki
könyvtárunk vendége is volt, ezúttal napjaink Barcelonájába ruccan
ki, és egy humoros, vérbeli romantikus történetet írt nekünk.
3-5-8 perces mesék utazáshoz és kalandozáshoz
Hú, mennyi holmit kell egy utazáshoz
összepakolni! És akkor még könyveket is - ki
tudja, melyik nap mihez lesz kedvetek, és
főleg mennyi időtök marad este mesét
olvasni a kalandokkal teli nap után! Itt egy
gyűjtemény, amiből választhattok 3 perces
mesét, ha későn kerültetek ágyba, 5 perces
mesét, ha kicsit több időtök van még, sőt akár 8 perces mesét is,
ha hamar sikerült fogat mosni.
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eladó és kiadó ingatlanok

Csornán jó állapotú, kedvező fekvésű Csorna szívében, karnyújtásnyira
4 +1 szobás, kétszintes kertes mindentől a kórházzal szembe, eladó
családi ház eladó 06-30/351-0214 146 m2-es 4 szobás összkomfortos
Kapuváron teljesen felújított lakás szigetelt családi ház 509 m2 zárt
bútorozottan klímás eladó. 06- rendezett telken. Ha fontos Önnek,
hogy nagy terek vegyék körbe? Vilá30/480-8012
gos otthonra vágyik, akkor ajánlom
Szilben 3 szobás komfortos családi
figyelmébe ezt a nagypolgári házat,
házban 2 konyha és fürdőszoba
Irányár 27,9 m Ft. Érdeklődni:
kialakítva külön WC-vel. Felújítandó !
20/9245267
Vezetékes víz és 3 fázis is bevezetve.
Szennyvíz a telken belül, gázcsonk az Eladó Vitnyéden 3 szobás, 2 fürdősutcán. A 2343 m2-es nagy telken zobás, hallos, konyhás, éléskamrás,
gazdálkodni is lehet, amihez nagy verandás, garázsos, gáz- központifmelléképület együttes is ren- űtéses + 2 db cserépkályhás családi
delkezésre áll. Írányár 5,7 m Ft ház 920 nm telekkel. Iá: 30 M Ft 0620/543-2340 Dr. Horváth
20/9245267

Farádon 1100 nm építési telek Árpád
út és Várdomb utca között eladó. 11
ezer Euró 06-30/447-5596
Szany külterületén folyamatosan
művelt 4,12 ha területű 92,70 AK
értékű szántó tulajdonostól eladó. Ár
megegyezés szerint Érd: Vassné Ács
Judit 06-30/974-0549
Kapuváron a Fürdő utcában 64 nm2
első emeleti lakás eladó Tel:
0620/464-7861

Kiadó
Szántóföldet
bérelnék
ill
vásárolnék Szil 15 km körzetében.
bérleti díj megegyezés szerint minimum 90000ft /ha Pákai Péter EV
06703398798
Nyugdíjas házaspár bútorozott albérletet keres Kapuvár, Csorna és
környékén 60-65.000 Ft-ig. 0630/714-5926
Csorna és környékén szántóföldet
bérelnék 06-30/487-1780
Albérlet Kapuváron kiadó. 0670/630-5925
Kapuváron 2 szobás első emeleti
egyedi fűtésű lakás kiadó. 0630/594-3962
Bősárkányban, régi,1 szobás házikó
kiadó, nagy udvarral. Érd.:0630-5560002

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

6 db választási malac eladó Fertőszentmiklóson 06-20/384-7646
Tanyasi kakasok eladók Vitnyéd
Dózsa u. 7. Tel: 0630/375-4174
18-20 hetes tetra SL tojóhibridek Rábatamásiban eladók. 06-20/5640552
8 db 20-25 kg körüli malac eladó. 0630/412-0862

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

Fajtatiszta nagy fehér malacok
eladók. 06-70/778-2647

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

Francia bulldog, mopsz kölykök oltva
féregtelenítve eladók. 06-30/4851689

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

áll at
Eladó május 20-án született Rottweiler kan kiskutya oltva, féregtelenítve. Érd.: 06-70/330-5839.
Előnevelt csirke, kacsa, pulyka augusztusra rendelhető. Borsodi
Istvánné Tel.: 06703790644
2 éves libák eladók (2 tojópár)! Érd.:
06-20/450-3311
Tojójércék 18 hetesek Kapuváron
eladók. Érd.: 06-70/881-3457.
Előnevelt fehér húshibridek előjegyezhetők, 9, 14 hetes jércék
kaphatók. Babót 06-20/394-3133

Komondor kiskutyák eladók Fertőszentmiklóson 06-30/286-1551

18 hetes tojó hibridek eladók
Kisfaludon
Tel:
0696/253153 0630/911-1340
Szárföldön 5 éves kecske bak eladó.
Érd.: +36 20 598-8500

SzolgáltatáS
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
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
06-70/630-8245
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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
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Bádogos munkák palatetők bontás
nélküli átfedése cserepeslemezzel,
tetőtisztítás, tetőszigetelés , kúpcserepek malterozása, kémények
átrakása, beázások elhárítása. 0670/663-7327 www.tetobau.hu
Vizes, penészes falak helyreállítása
fal átvágás, injektálás garanciával.
06-70/388-8816

Antik bútor felújítást vállalok. 06- Tetőfelújítás faházak építése,
20/320-9691
felújítása. 06-70/388-8816
Kisebb-nagyobb kőműves munkát Gipszkartonozási munkák: álmenvállalok. Térkövezés, aljzatbetonozás, nyezetek, szerelt falak, tetőterek, feskúpcserép kenése, kerítések javítása. tés, tapétázás. 06-70/434-0125
06-70/218-3343 hétvégén is hívható
Kapuváron kisebb villanyszerelési
Épületek Energetikai Tanúsítása. munkákat, javításokat, bojler
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek vízkövezést vállalok. Tel: 06/20/212telepítése Tel.: 30/9564-771 4794
www.energiaexpert.hu
Redőnyök, napellenzők, árnyékolók,
Lakások, pincék ürítését, takarítását, szúnyoghálók
engedménnyel.
lomtalanítást vállalnék, megegyezés Redőnyök, szúnyoghálók javítása:
szerint. 0670/675-0654.
96/245-064
Termelői méz eladó! Akác és vegyes Ács! Tetőfedés, cserepeslemezezés,
virágméz. Csornán 1kg felett kiszál- csatornázás, karbantartás, bármilyen
lítást vállalok. 06-30/939-1346
anyagból.
Garanciával.
Tel:
Cseréptetők, kémények javítását,
tetőszigetelést, bádogos munkákat,
tetőfedést ereszcsatornázást, építőipari munkákat beázások megszüntetését vállaljuk 06-30/3799-313

06/70/632-8401

Palatetők bontás nélküli átfedése,
cserepes lemezek, bádogos munkák,
stablon deszka lemezelése tetőfedés,
tetőjavítás lapostetők szigetelése
Keresünk diáklányt Balatonfüredre kúpcserepek kikenése tetőmosás
bébiszitternek augusztus 12-18-ig 4- javítások vállalása. 06-20/293-1175
6 éves gyerek mellé. 06-20/9808322

Sárgabarack, alma, szilva, meggy, Horgászati jog eladó mely a Szárföldi
őszibarack eladó Kisfaludon 96/253- Horgász Egyesület tavaira érvényes
Érd: 0630/651-5129
Étkezőgarnitúra eladó tömör fából, 140, 06-30/667-0286
közvetlenül a gyártótól. Asztal + 6 Szilva vásár termelőtől kis és nagy Tavaszi árpa eladó. 06-30/214-4949
kárpitos szék 50.000 Ft szín- tételben vegyszermentes gazdaságTeknőket, bontószéket, gyalupadot,
választékkal, raktárkészletről elvihető. ból. Kiszállítás megoldható. 70/203répaőrlőt, szecskavágót, lovas ekét,
0 6 - 3 0 / 6 3 9 - 1 5 7 4 4398
boronát, stokedlit, konyhakredencet
www.szaszabutor.com
Jó minőségű bálaszalma eladó. 06- valamint hagyatékot mindenféle
2000 db bontott jó minőségű 30/477-9972
tájházi dolgokat vásárolok saját
kisméretű tégla eladó. 06-30/351Őszibarack sárgahúsú magbaváló részre. Hívjon bizalommal házhoz
0214
0620/977eladó Dőrben 250 Ft/kg. Időpont megyek
9690 0696/244-930
Augusztusi tengerparti nyaralásra egyeztetés szükséges 96/263-921
keresek társat, 35-60 év közötti hölgy
Burgonya kis és nagy tételben Szárföldön 652-es vonóvedres
személyében 06-30/432-6920
kapható Bágyogszováton 200 Ft/kg kotrógép felújított, működőképes motorral egyben vagy bontásra
2 db nagyméretű bontott barna 06-30/325-9799
alkatrésznek eladó. Érd.: +3620/598cserépkályha eladó. 42.000 Ft/db 06Búza szalma körbála eladó Fer8500
70/417-0689
tőszentmiklóson 06-30/286-1551

ve gye S

10

áLLásbÖrZe

2019. augusztus 2.

állásajánlatok, képzések

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.
Gumiszerelő műhelybe alkalmazottat
keresek. Kovács Tibor Csorna 0630/9361-380

Munkaerőt vagy látszerészt Mosonmagyaróváron optikai üzletbe
számítógépes ismeretekkel német
vagy angol nyelvtudással felveszünk.
Cégünk felvételt hirdet heti 40 órás érd.: 06 30 9590 138
állatgondozó munkakörbe. Amit Sofőrt keresek heti egy alkalomra Kakínálunk:biztos munkahely béren puváron Módosi Géza 06-70/634felüli juttatásokkal. Elvárások: jo- 0581
gosítvány és autó, állatok szeretete és Jánossomorjai takarítói munkára
tisztelete, jó kézügyesség. Tel: gyakorlattal rendelkező Hölgyeket
30/343-9037 Gyóró, La Gioia Kft.
keresünk. Napi 8 órás munkavégzés,
Építőipari munkákra tetőmunkákra alkalmazottat keresek kiemelt bérezéssel. Sajtos Gergő e.v. Fertőd
06-70/663-7327

Locsolótraktorra traktorost felveszek
azonnali kezdéssel. Fizetés megegyezés szerint. Dombos István 06- Az Áldos Panzió vonzáskörzetéből
Farádra kertészeti illetve gondnoki
20/9204-686
Tapasztalattal rendelkező gépko- munkára keresünk nyugdíjas férfi
csivezető keresünk négytengelyes munkaerőt. Munkaidő min.4 óra max.
billencs tehergépkocsira csornai 8 óra/nap. Bérezés nettó 1000ft/óra.
telephellyel. Bérezés megegyezés Tel.:+36309909532
szerint. Érd: Horváth Attila 0630/5302-199
Kőfaragó munkára keresek segédmunkaerőt Szárföldre Németh László
06-30/974-9586

Fensterwerk Kft. keres udvarrendezési, rakodási munkára részmunkaidős
foglalkoztatással
Pásztori Község Önkormányzata falu- nyugdíjas kollégát. Jelentkezni
gondnoki állást hirdet. Bérezés meg- személyesen: 9330 Kapuvár,
egyezés szerint + béren kívüli Ipartelepi u.4.
juttatások. B kategóriás jogosítvány Illmitzen Rosenhof étterem és szálszükséges! A munkakör betölthető: loda felszolgálót keres azonnali
2019. augusztus 1-től. Érdeklődni a kezdéssel minimális német nyelv06-70/459-10-86-os telefonszámon tudás elegendő heti 40 órás bejelenRoncs Gábor polgármesternél lehet. tett munka. 06-70/372-6440

Kapuvári kőfaragó vállalkozás keres
1 fő munkavállalót betanított
munkára, kiemelt bérezéssel. B kat.
jogosítvány előnyt jelent. Érd.: 06- Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari
munkakörökbe keresünk hegesztő,
30/240-3809 Família Filó Kft.
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gépKiserdei Sertéstelep Kónyba keres
kezelő, szerszámkészítő, gépbeállító,
telepi dolgozót. Érd: h-p 8-12 óra
darukezelő, nehézgépkezelő és konközött a telepen. 06-30/3017-127
ténerező sofőr dolgozókat Győr és
Kapuvári JAM étterem 1 fő felszolgáló Kecskemét környéki munkára.
kollégát keres kiemelt bérezéssel. Versenyképes fizetést, juttatásokat,
Érd.: 06-30/215-8577
szállást, munkába járást, hazautazási
A Németh Szerelvénygyártó és támogatást, bérelőleget biztosítunk.
Kereskedő Kft. felvételt hirdet CNC Jelentkezz most! 06-70/415-9021
gépkezelő munkakörbe, 3 műszakos (JOBmotive Kft.)
munkarendbe. Könnyű fizikai munka! Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! munkaviszonyt, kiemelt bérezést,
Jelentkezni
az bérelőleget, ingyenes szállást,
info@nemethszerelveny.hu e-mail munkába járást biztosítunk. Betanított
címen,vagy a 06 30 237 3289-es dolgozó és targoncás ajánlatainkból
telefonszámon lehet."
válogathatsz Győr és Kecskemét
Homlokzatfestésben, burkolásban környékén. Munkavégzési helyek:
festésben jártas munkájára igényes Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába. Jelenjózan életű szakembert keresek. 06- tkezz most! 06-70/639-9920 (JOBmotive Kft.)
30/330-5641 Módben Kft
Azonnali kezdéssel keresünk
Veszprém és Győr-Moson-Sopron
megyei lakosú tapasztalt C-s
jogosítvánnyal, GKI kártyával és
digitális sofőr kártyával rendelkező
gépkocsivezetőt, új 4 tengelyes
tehergépkocsira
földmunkára,
kiemelt bérezéssel. Jelentkezni lehet
telefonon a 06-30/227-1841-es számon vagy önéletrajzzal az
archeogep2010@gmail.com címen.
(ArcheoGép Kft.)
Kapuvári vendéglátó helyre pultost
keresünk, lehetsz fiatal vagy akár
nyugdíjas is. Rugalmas munkaidő,
versenyképes jövedelem. RÉ-Sziget
Kft 06-70/311-5115
Építőiparba keresek Kőművest és
segédmunkást. Horváth Dávid tel
06202613773
Hamarosan nyíló csornai üzletünkbe
csornai munkatársat keresünk. 0670/589-8091 Rusznyák Hajnalka

12 nap/hó, 8 órás bejelentés, nettó
1.200 Ft-os órabér. +36-70/3757870 (Gála1 Kft)

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

Szili munkavégzésre keresek megbízható segítséget park-kert karbantartására
magánszemélyhez.
06-20/972-3687
Szili
és
fertőszentmiklósi
munkavégzésre keresek takarítót
kétheti rendszerességgel magánszemélyhez. 06-20/972-3687

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, 20/4237877 Eng.sz.:
E-000452/2014
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás
szervező, Vendéglátó üzletvezető,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5932232, www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)

2019. augusztus 2.

áLLásbÖrZe

11

12

áLLásbÖrZe

2019. augusztus 2.

2019. augusztus 2.

áLLásbÖrZe

13

KÖNYVajánló

Itt az igazi dinnyeszezon!

a szerelmes levél

az idén a szokásosnál
két héttel később indult
itthon a dinnyeszezon,
így a magyar dinnye
még csak a napokban
került a boltokba.

Lucinda Riley
Titkot őrizni veszélyes játék...
London, 1995
Amikor nemzedékének egyik legnagyobb színésze, Sir James Harrison kilencvenöt évesen meghal,
nemcsak egy gyászoló családot és
egy rendkívül gazdag életművet
hagy maga után, hanem egy felkavaró titkot is, amely az egész országot megrendítheti...
Joanna Haslam, a fiatal, ambiciózus újságíró kapja meg a
feladatot, hogy közvetítsen a legendás színészóriás
gyászszertartásáról. Egy jól sikerült írás sokat lendíthetne
a karrierjén, Joanna figyelmét a gyászoló hírességek
helyett mégis egy ismeretlen, idős hölgy köti le. Sötét titkot
sejt a csillogó felszín alatt: a rejtély kulcsa egy levél lehet,
amelynek tartalmát hetven éve próbálják titokban tartani.
Vakmerő lépés olyan játékba kezdeni, amelynek nem
vagyunk tisztában a szabályaival, és Joanna is egyhamar
rádöbben, hogy ezúttal egy jó sztorinál sokkal több forog
kockán. Valaki vagy valakik bármit megtennének azért,
hogy a szerelmes levél titka örökre rejtve maradjon a nagy
nyilvánosság előtt.A szerelmes levél egyszerre megkapó
családregény és sodró lendületű krimi, amelynek szálait
ezúttal is a két legnagyobb játékos alakítja: a hatalom és a
szenvedély.

Irány a MOZI!
norm, az északi 2
– a királyság kulcsai
indiai-amerikai animációs
vígjáték, kalandfilm
Normnak,
az
északi
sarkvidék frissen megkoronázott királyának most
meg kell mentenie New
Yorkot és az otthonát. De
Norm hősből hamarosan ellenséggé válik, mikor egy
olyan bűnténnyel gyanúsítják meg, amit el sem
követett. Otthona biztonságát egy palackozott vizet
gyártó, gonosz vállalat fenyegeti, ezért régi és új barátaira kell támaszkodnia, hogy tisztára mossa a nevét és
megmentse hőn szeretett királyságát.

egyik legnagyobb menynyiségben tudhatja a
magáénak a piros színért is
felelős likopint, amely köztudottan segít megelőzni a
gyulladások,
a
szívbetegségek, valamint a
rákos
megbetegedések
A legtöbb zöldségesstand kialakulását.
roskadozik a mézédes,
lédús gyümölcstől, mely A dinnye igen jó hatással
amellett, hogy tökéletes van az emésztésre, így
hűsítő csemege a meleg érdemes egynapos dinynapokon, számos egész- nyediétát tartani, amenységügyi szempontból is nyiben úgy érzi, az utóbbi
igen jótékony hatást tudhat időben túl nehéz ételeket
a magáénak. Érdemes fogyasztott, esetleg puffabelőle napi szinten is fo- dás és rossz közérzet gyötri.
gyasztani egy-két szeletet. A gyümölcs átmossa és
tehermentesíti az emésztőelősegíti
a
Bár a legtöbben elsősorban rendszert,
íze miatt kedvelik, érdemes veseműködést, és vízhajtó
tudni, hogy a dinnye az hatása is van, így támoegyik vitaminokban és gatva a szervezet salaktaásványi anyagokban leg- lanítását, méregtelenítését.
gazdagabb
gyümölcs,
annak ellenére is, hogy Ahhoz, hogy fogyasztása
több mint 90%-át víz biztonságos legyen, felvágás előtt a dinnyét tanácsos
alkotja.
Számottevő
mértékben alaposan megmosni, mert a
található benne A-, C- és B- külső felületén veszélyes
vitamin, emellett káliumot, baktériumok (például szaltanyázhatnak.
vasat, magnéziumot, cinket monella)
és szelént is tartalmaz, nem Arra is figyeljünk, hogy
utolsósorban pedig jelentős mindig tiszta kést haszantioxidáns-forrás, a gyü- náljunk.
mölcsök közül ugyanis az A megfelelő dinnyekivá-

lasztása a hagyomány szerint nagy figyelmet, tapasztalatot igényel. Az igazság
az, hogy a görögdinnye
érettségének a megállapítása valóban szakértelmet igényel, de leginkább a
dinnyetermelőtől.
Általában a táblán több helyről
vett minták megkóstolása
alapján döntik el a betakarítás időpontját, vagyis
azt, hogy érett-e már a
dinnye, vagy még szüksége
van egy kicsi hízlalásra.
Mivel a görögdinnyét a
gyümölcsök többségéhez
hasonlóan az ún. biológiai
érettség állapotában fogyasztjuk, az érettség szintjére kóstolás nélkül is lehet
következtetni
bizonyos
jelekből.
Árulkodó lehet a dinnye
kocsánya, hiszen az érett
gyümölcs már készen van,
az anyanövényre már egyre
kevésbé van szüksége,
ennek megfelelően a kocsány kezd száradni, barnulni. Az erős, friss, zöld
kocsányú dinnye valószínűleg még nem érte el a teljes
érettséget.
A csíkos héjú fajtáknál
érdemes a színre is figyelni,
a világosabb csíkoknál
megjelenő halvány vajszín
az érett állapotot jelzi.
Az ütögetésre jelentkező
kongó hang nem jelenti feltétlenül azt, hogy a dinnye
megérett, sokszor csupán
arra utal, hogy a dinnye
belseje nincs megszakadva,
magas a víztartalma. Ez az
információ leginkább a szezon végén érdekes, amikor
már arra is ügyelnünk kell,
hogy kiszűrjük a túlérett,
belül löttyedt dinnyéket.
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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
Segíts kiszabadítani a királylányt! Melyik úton induljon el a lovag?
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