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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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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, csatornadugulás)
értesítsék diszpécserszol-
gálatunkat:  tel.: 96/311-753

Közterületi hibabejelen-
tések a 06-80-20-40-86
ingyenes zöld számon.

kÖZÉRDEkŰ



2019. július 19.4 Mit? Hol? Mikor?
programok a környéken

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

Aug. 9-10. péntek-szombat
Fertőd, Esterházy kastély Gránátos
házak közötti sétány
VII. Esterházy Barokk Ételfőző Fesz-
tivál

Aug. 9. péntek 20:00 óra
Csorna, zenepavilon
Zenepavilon koncert: Németh Fáni
és zenekara (Koncz Zsuzsa dalok)

Szept. 20-22. péntek-vasárnap
Fertőd, Esterházy-kastély
XII. Haydn-Vonósnégyes-Fesztivál

További programok

infoRábaköz.hu
oldalon találhatók.

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

Júl. 20. szombat 14:00 óra
Beled, Hársfa-Ifjúság utcai ját-
szótér - GLÓBuSZ-NAP

Júl. 26-29. péntek-hétfő
Szany, sportpálya
Búcsúval egybekötött falunap

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

Csernus Imre: Egy életed van
Sok-e  a  28  ezer,  vagy  kevés?  –  teszi  fel  a
kérdést az előadásain dr. Csernus Imre. Nem
forintban, hanem napban, mert átlagosan ez
a 77 év az, amennyi jut nekünk ezen a földön.
Éppen ezért, figyelmeztet a pszichiáter, min-
dannyiunk legdrágább kincse az idő, és úgy kell
élnünk, tudatosan, őszintén és bátran, hogy
ebből  a  28  ezerből  egyetlen  napot  se
pazaroljunk el. Vajon tudatosan élünk, vagy csak sodródunk, és
hagyjuk, hogy a dolgok megtörténjenek velünk? Megélünk min-
den egyes napot, vagy észre sem vesszük, milyen évszak van
körülöttünk? Dr. Csernus Imrétől sok mindent tanulhatunk.

Penelope Ward, Vi Keeland: Nagyképű
öltönyös
Az ellentétek meddig vonzzák egymást? 
A szokásos reggelnek indult a vonaton. De csak
addig, amíg fel nem figyeltem az átellenben ülő
férfira. Olyan lekezelőn beszélt valakivel tele-
fonon,  mintha  ő  irányítaná  a  világot.  Mégis
minek képzeli magát ez a nagyképű öltönyös?
Istennek?  Bár  meg  kell  hagyni,  tényleg  úgy
nézett ki, mint egy isten. Ám mi ketten nem is lehetnénk külön-
bözőbbek. És jól tudjuk, mit mondanak az ellentétekről. Semmi sem
készíthetett volna fel arra az útra, amire végül magával vitt. Arra
pedig pláne nem, hogy hova fogunk a végén kilyukadni. Mert min-
den jó véget ér egyszer, igaz? 

Delia Owens: Ahol a folyami rákok
énekelnek
„Titkot legjobban a kagylóhéjak tudnak tar-
tani.”  Delia  Owens  regénye  Észak-Karolina
ritkán lakott, mocsaras partvidékén játszódik
az  1950-es  és  ’60-as  években.  A  történet
főhőse a lápvidéken sorsára hagyott kislány,
Kya  Clark,  aki  az  évek  során  elszigetelt-
ségében önellátásra rendezkedik be, s alig
érintkezik  a  környékbeliekkel.  Az  első  szerelem azonban Kya
életét is felforgatja...

Júl. 28. vasárnap 20:00 óra
Szany, sportpálya
Bikini koncert

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

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 8:00 óra
Bősárkány, sportpálya
Falunap: Eve Six, Márió, Ismerős
Arcok, retro party

olVAsNIVAló
a csornai Martincsevics Károly Könyvtár ajánlásával

Glóbusz-nap Beled
2019. július 20. 

Hársfa - Iúság utcai játszótér

sport programok: 
14:00 órától
Kölyök foci, Játszótér kupa, 
női foci mérkőzés, hetesrúgó verseny

szórakoztató programok:
14:00 órától Veterán járművek bemutatója
16:00 Játszóház 3-10 éveseknek
17:00 Veterán járművek városi felvonulása
20:00 Élőzene: Perlaky György

Lovaskocsikázás, légvár

A vendéglátásról a Fényes Vendéglő gondosko-
dik. A Lángossütő Kft-nél friss lángos kapható. 

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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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

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

Mitsubishi Colt 1.5, garázsban tar-
tott, női tulajdonostól eladó. 30/348-
3371

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

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

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

2 éves libák eladók (2 tojópár)! Érd.:
06-20/450-3311

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

7, 12 hetes vörös kendermagos jér-
cék, csibetáp kapható. Babót 06-
70/337-3514

Fajtatiszta tacskó kiskutyák eladók
oltva, féregtelenítve. Iá: 25.000 Ft
06-30/595-6676

17 db 6 hetes gyöngycsibe eladó 06-
20/325-2203

Amerikai Akita 5 hetes kiskutyák
oltva féregtelenítve eladók.    Érd:
0630/390-9211

6 db leválasztott malac eladó 06-
30/340-9071

60 év körüli férfi kapcsolat céljából
társat keres. 06-20/319-5170

60 éves elvált férfi rendezett anya-
giakkal korban hozzá illő társat keres
komoly kapcsolatra. 06-20/516-
5246

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

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

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

JÁRműKapuvár 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

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

Kapuváron nem lakott teljesen felújí-
tott lakás bútorozottan klímával azon-
nal költözhető 06-30/480-8012

Készpénz nélkül Bükön 130.000.- Ft
törlesztőtől felújított beköltözhető ház
eladó. 06-30/972-5045.

Farádon 1100 nm építési telek Árpád
út és Várdomb utca között eladó. 11
ezer Euró 06-30/447-5596

Szilban felújításra szoruló 1972-ben
épült családi ház 5300 m2-es telken
garázzsal, gáz- illetve cserépkályhás
fűtéssel tulajdonostól eladó. Érd.: 06
30 562 9425

Csornán földszinti 71 m²-es felújított
lakás eladó. 21.7 m Ft CsornaIngat-
lan Fodor Erika +36-20/50-111-77 

Csornán 2 szobás, komfortos családi
ház eladó. 13.9 m Ft CsornaIngatlan
+36-20/50-111-77

Kapuváron 64 m²-es felújított 4.
emeleti lakás eladó. 17.9 m Ft Csor-
naIngatlan Fodor Erika +36-20/50-
111-77

Kapuváron a lakótelepen I. emeleti
64 nm2 lakás eladó   Tel: 0620/464-
7861

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

Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, egy
hét svédasztalos reggelivel
menüválasztásos vacsorával 25.200
Ft. Tel.:06-70/313-5501, 
www.hajduszoboszloszallasok.hu

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

Csornán családi házban szoba kiadó
konyha-fürdőszoba használattal. 06-
30/578-1223

Kiadó

INGAtlANBÖRZE
eladó és kiadó ingatlanok

ÁllaT

SzolgÁlTaTÁS

TÁRSKERESŐ

Állásbörze rovatunk már az 
infoRábaköz.hu portálon 

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

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

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

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

Antik bútor felújítást vállalok. 06-
20/320-9691

Ingatlan értékbecslés szakmai hát-
térrel és tapasztalattal, az egész
megye területén. Hívjon telefonon
vagy fáradjon be az irodánkba. Biza-
lom Rábaköz Kft. Csorna Erzsébet
Királyné utca 18.  Tel.:+36-20-924-
5267

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

MTZ80-as, gruber, hármas eke,
fogas műtrágyaszóró eladó 06-
20/509-0296

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,
Ady Endre u. 13.

Őszibarack, sárgabarack, szilva,
alma eladó Kisfaludon   Érd:
0696/253-140  0630/667-0286

Akciós üveges, fa bejárati ajtók
hőszigetelt üveggel, záró gu-
mitömítéssel, kilinccsel, kulcsokkal,
98x208-as méret (egyszárnyas kivi-
tel) 69.900 Ft/db, valamint 138x208-
as (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 méret-
ben 79.900 Ft/db. Munkaidőben:
0630/610-3850. www.rbfnyi-
laszarokft.hu, Bősárkány, Ady Endre
u. 13.

Sárgabarack eladó Csornán 400
Ft/kg, 100 kg felett 300 Ft/kg. 06-
20/932-8112

1q búza és 1 q kukorica eladó.
96/273-009

Idei búza, árpa kis kockabála búza-
szalma eladó. 06-30/296-4731

Búzaszalma kis kockabála eladó. 06-
30/522-3791

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

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

Babaváró, Lakáshitel, gyerekek utáni
kedvezmények. Ingyenes pénzügyi
tanácsadás a Bizalom Rábaköz
irodájában. OTP Pénzügyi pont part-
nereként. Fáradjon be irodánkba,
vagy hívjon akár otthonába is elm-
együnk.  Tel.:+36-20-924-5267

Kisebb-nagyobb kőműves munkát
vállalok. Térkövezés, aljzat-
betonozás, kúpcserép kenése ,
kerítések javítása. 06-70/218-3343
hétvégén is hívható

Épületek Energetikai Tanúsítása.
Hőkamerás vizsgálatok Napelemek
telepítése Tel.: 30/9564-771
www.energiaexpert.hu

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

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

vEgyES
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ÁllÁsBÖRZE
állásajánlatok, képzések

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.

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

Csornai Szivárvány Kisboltba eladót
felveszek. 06-30/226-8266

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

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

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

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

Monako cukrászdába főállású pultos-
felszolgálót, valamint takarítónőt
keresünk. Jelentkezni az üzletben. 

Kőfaragó munkára keresek segéd-
munkaerőt Szárföldre Németh László
06-30/974-9586

Építőiparban jártas segédmunkást
keresünk. B kategóriás jogosítvány
előny, de nem feltétel. Érd.: Wood
2002 Kft., 0630/247-7193.

A Németh Szerelvénygyártó és
Kereskedő Kft. felvételt hirdet CNC
gépkezelő munkakörbe, 3 műszakos
munkarendbe. Könnyű fizikai munka!
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni az info@nemethszerel-
veny.hu e-mail címen,vagy a 06
30  237 3289-es telefonszámon
lehet."

Állást keres? Elégedetlen a jelenle-
givel? Nincs, aki segítsen? Mi
segítünk! Hívja ingyenes  zöldszá-
munkat 06-80-296-899 díjmente-
sen, kötelezettségek nélkül segítünk!
Minden munkakörre van állásaján-
latunk! Várjuk hívását! Munkale-
hetőség Mindenkinek Kft!

Kapuvári PE-PE Lángosozó Büfé
egész éves munkát kínál. Érd.: 06-
20/313-7825

Homlokzatfestésben, burkolásban
festésben jártas munkájára igényes
józan életű szakembert keresek. 06-
30/330-5641 Módben Kft

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

Kapuvári JAM étterem 1 fő felszol-
gáló kollégát keres kiemelt bérezés-
sel. Érd.: 06-30/215-8577

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

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.
Jelentkezz most! 06-70/415-9021
(JOBmotive Kft.)

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

Barbacsi borozóba női pultost
felveszek 06-30/347-8095 Győri
Tamás
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KÖNYVajánló
Elrabolt életek 
Lisa Wingate

memphis, 1939
A tizenkét éves Rill Foss és négy kisebb testvére
szegénységben,  de  nagy  szeretetben  él
szüleivel  a   Mississippi  egyik  lakóhajóján.  A
szülők távollétében Rill vigyáz a kistestvéreire,
ám egyszer csak idegenek jelennek meg, hogy
a gyerekeket a tennessee-i árvaházba vigyék.
Bár hitegetik őket, hogy rövidesen hazatérhet-
nek, a kislány hamar rájön, hogy ez hazugság. Más sorsot szánnak nekik.
Dél-Karolina, napjainkban...
Avery Stafford gazdag és kiváltságos családban született, s mindent megkapott
az élettől. Szövetségi ügyészként dolgozik, a karrierje szépen ível felfelé, ám
súlyosan beteg édesapja miatt egy időre haza kell térnie a szülői házba. Egy
véletlen találkozás azonban kényes kérdéseket vet fel benne, és Averynek nem
marad más választása, mint hogy elinduljon a múltba vezető hosszú, fájdalmas
úton, és feltárja családjának eltitkolt történetét.

Lisa Wingate valós eseményeken alapuló, megindító regénye nem sokkal a
megjelenése után felkerült a The New York Times és a uSA Today sikerlistájára.

Irány a mOzI!
AZ oRosZlÁN-
kIRÁlY
amerikai családi kalandfilm,
dráma

Jon Favreau rendező és a Disney filmje,
AZ OROSZLÁNKIRÁLY az afrikai szavan-
nára repít el, ahol jövendőbeli király
születik.  Simba  mindennél  többre
tartja  apját,  Mufasa  királyt,  és  ko-
molyan veszi, hogy egyszer majd az
uralkodás feladata reá száll. Ám nem
mindenki  örvend  az  új  oroszlánkö-

lyöknek. Zordon, Mufasa fivére elveszítette helyét a trón várományosaként,
így tervet sző. A Büszke Birtokért folytatott harcot árulás és tragédia szegé-
lyezi, Simba pedig kénytelen száműzetésbe vonulni. Két újonnan lelt barát
segítségével  kell  majd  eligazodnia  a  felnőtté  válás  útján,  s  végül 
visszafoglalnia, ami törvényesen megilleti.

Az úttörő filmkészítési technológiát alkalmazó AZ OROSZLÁNKIRÁLY a hőn
szeretett figurákat teljesen új módon vonultatja fel. 

Nyár van, a jó kis
grillezős esték ideje.
Íme néhány tipp és re-
cept.

Grillezni nem  is olyan
egyszerű, mint amilyennek
az látszik. Főként a faszenes
grillsütőkkel gyűlhet meg a
bajunk, ha még tapasztalat-
lanok vagyunk, de érdemes
próbálkozni, mert utánoz-
hatatlan ízeket és illatokat
kapunk cserébe.
Jóval egyszerűbb az élet
egy elektromos vagy gáz
grillsütővel, kisebb adagok-
hoz bőven elegendő.
Mielőtt kiválasztja a
megfelelő grillezőt az
alábbi szempontokat gon-
dolja végig:
- mekkora helye van 
- mennyi időt akar grillezés-
sel tölteni
- mekkora összeget szán rá
- akar-e nyársat forgatva
sütni
A faszenes grillekkel több
macera van: lassabban
melegszik fel, figyelni kell a
sütés teljes ideje alatt, gyor-
san megéghet az étel, ha
lángra kap a parázs,
körülményes a parázs
hűtése a vacsora végén.
Ezzel szemben a gáz- illetve
elektromos grilleket gyor-
sabban lehet üzembe
helyezni és kikapcsolni,
egyenletesebben lehet vele
sütni, viszont a faszenes illa-
tokat és zamatokat
elveszítjük. 
Bármilyen készüléket is
választ tegye stabil helyre,
ne rakjon éghető dolgot a
közelébe, ne tegye bokrok
közelébe és mindig legyen
kéznél egy vödör víz. Gye-

rekek közelében nagy
körültekintéssel sütöges-
sen, különösen a folyékony
tűzgyújtóra ügyeljen.
A grillezéshez érdemes
beszerezni fémnyársakat,
húslapátot, csipeszt, rosté-
lyokat, halsütőt, ecsetet,
kesztyűt, speciális tisztí-
tókefét. Csak jó minőségű
faszenet vásároljon, hiszen
a káros égési termékek az
ételbe, ételre kerülnek. 
A faszenes grillezőknél a
faszenet 40-45 perccel a
sütés megkezdése előtt kell
begyújtani, hogy legyen idő
a megfelelő parázst kivárni. 
Amikor vékony, szürke
hamu borítja a felületét, a
parázs pedig izzó vörös,
akkor érdemes a sütést
elkezdeni. 
Ha teheti szerezzen be egy
izzítókéményt, amivel
egyszerűbb, gyorsabb és
biztonságosabb a parázs-
készítés. Ilyenkor nyáron 
szinte mindenhol kapható,
barkácsboltokban, gazda-
boltokban, stb.

Mit érdemes grillezni?
Húst, zöldséget, sajtot, kol-
bászt, desszertnek pedig
gyümölcsöt. 
A húst érdemes bepácolni,
mert így zamatosabb és
szaftosabb lesz. A pácolásra
min. 2-6 órát szánjon, a
baromfihúsoknak elég a 2
óra, de a marhahúsnak kell
a több idő, akár egy éjszaka
is.
A grillezéshez érdemes  ki-
csit zsírosabb húst válasz-
tani, mert a sovány hús
hamar kiszárad. A szára-
zabb darabokat tekerje ba-
conbe. Grillezés közben ne
szúrja meg a húst, mert ki-

Grillezni öröm! Vagy mégsem?
folyik a zsírja, használjon
lapátot, csipeszt a hús for-
gatásához. 
A zöldségek, a sajt és kol-
bász rövidebb idő alatt és
alacsonyabb hőfokon sül
meg, ezért ezeket mindig a
hús után süssük gyengébb
parázson. Feldarabolva
vagy nyársra tűzve is süthet
zöldséget: hagymát, gom-
bát, paprikát, cukkinit, pad-
lizsánt, spárgát, kukoricát,
paradicsomot. 
A sajtokkal óvatosan kell
bánni, mindenképpen gril-
lezéshez ajánlott sajtot ve-
gyen, mert a grillezésre
nem alkalmas sajt le fog
folyni a rácson. Az üzletek-
ben nagy a választék
ilyenkor grillezhető sajtok-
ból. 
A péksüteményt, kenyér-
szeletet is érdemes meg-
pirítani, átmelegíteni egy
kicsit a rácson. 
Ha már úgy is meleg a grill,
akkor készítse el azon a
desszertet is. Grillezhet
almát, körtét, banánt,
ananász szeletet, őszi-
barackot, szilvát, fügét.
Kínáljon mellé fagylaltot
vagy csokoládé öntetet, így
koronázva meg a csodás
vacsorát.
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Citromos-zöldfűszeres
pác
Hozzávalók: 
10 szál bazsalikom levele, 
1 csokor petrezselyemzöld,
1 gerezd fokhagyma, 1 dl
olívaolaj, 1 dl száraz fehér-
bor, só, fél citrom leve.
A hozzávalókat összetur-
mixoljuk és bepácoljuk vele
a húst. 
Csirkemellhez, csirkecomb-
hoz, halhoz ajánljuk. 

Paradicsomos-fűszeres
pác
Hozzávalók: 
1 fej vöröshagyma, 1 tk
oregánó, egy csokor friss
kakukkfű, 1 tk pirospaprika,
1 tk cukor, 80 dkg hámo-
zott, kockázott paradicsom,
só.
A hagymát felaprítjuk és
kevés olajon lepirítjuk, 15-

20 perc alatt összefőzzük a
többi hozzávalóval. Hagy-
juk kihűlni majd bepácoljuk
vele a húst és 1 napra
hűtőbe tesszük. Csirkéhez,
sertéshez, pulykához, bor-
júhoz, vadhúshoz ajánljuk. 

Csípős-joghurtos pác
Hozzávalók: 
8 dl natúr joghurt, 1 kanál
méz, fél tk aprított vagy
őrölt chili, 1 gerezd
fokhagyma, só.
Összekeverjük a hozzá-
valókat, bepácoljuk a hú-
sokat és lehetőleg 1 napra
hűtőbe tesszük. A pácból
kivéve, lecsöpögtetve grill-
rácsra tesszük. Csirke és 
pulykahúshoz ajánljuk.

Mézes pác
Hozzávalók: 
4 ek méz, 8 ek ketchup, 1 ek

Pácban: új, izgalmas ízek
Worcester-szósz, 1 tk szó-
jaszósz, só.
A hozzávalókat összekever-
jük, a húst bepácoljuk és
hűtőszekrényben 1 napig
állni hagyjuk. Sertéshúshoz,
borjúhúshoz, vadhúshoz
ajánljuk.

Gomba kakukkfüves
pácban
Hozzávalók: 
3 dl száraz fehérbor,  2 ek
méz, fél dl fehérborecet, 10
szál  morzsolt kakukkfű, só,
1 kg nagyobb méretű csi-
perke.
A páclé hozzávalóit össze-
keverjük és a megtisztított,
szár nélküli egész gombafe-
jeket bepácoljuk, hűtőbe
tesszük legalább 2 órára.
Megsütjük a grillrácson és
tálalás előtt sózzuk. 

1. A klasszikus hamburgerhús  egyféle húst
tartalmaz, ez pedig a darált marhahús.
2. Ez a hús lehet comb, nyak, lapocka vagy
szegy (vagy ezek keveréke).
3. A kiszemelt hús ne legyen nagyon
sovány, de túl zsíros sem, és semmiképpen
se legyen inas, mócsingos. 20%-os zsírtar-
talom az ideális. Ha túl száraznak tűnik,
nyers zsírszalonnát  keverhetünk hozzá,
ám ha jó húst találunk, ez szükségtelen.
Fontos, hogy a kiszemelt húst kétszer
daráljuk/daráltassuk le.
4. A darált marhahúst frissen tekert sóval
és borssal fűszerezzük, nem kell más
fűszer. Ha kétszer le van darálva és a hús jó,
akkor szép, szabályos, nem széthulló hús-
pogácsákat lehet belőle formázni minden-
féle tojás és kenyér hozzáadása nélkül is.
Sütés előtt 12-24 órával fűszerezzük és
tároljuk hűtőben.
5. A formázást nedves vagy olajos kézzel
végezzük. Egy-egy húspogácsát kb. 175
gramm súlyúra és 10 cm átmérőjűre gyúr-
junk. Így vastagságra is megfelelő, mégis
betölti az egész zsemlét. Ha túl vékony a
húspogácsa túlságosan szárazra fog sülni.
6. Már csak a sütés van hátra: közepes
parázson süsse, ez a legfontosabb. A hús
minőségétől, méretétől, a grill típusától és
hőfokától függ, hogy milyen sokáig sütjük
a húst. Közepes-magas hőfokon olda-
lanként 3-5 percet hagyunk neki, ennyi idő
alatt szépen megsül kívül, belül azonban
még szaftos marad.

7. A sütés befejezése előtt 1 perccel
helyezzük a húsra a vékonyra szelt vörös
vagy fehér cheddart, hogy rá tudjon
olvadni bársonyosan.
8. A húst pihentessük 1-2 percig, mielőtt
hozzálátunk, hogy az értékes szaftok lecsi-
tuljanak, helyrerázódjanak a sütés után.
9. A zsemlék belső oldalait is érdemes
megpirítani, így nem fogja beszívni a
szószt, nem lesz tocsogós.
10. Ízlés szerint locsoljuk meg ketchuppal,
chiliszósszal, stb. A zöldségek legyenek
frissek, a paradicsom és valamilyen fodros
zöldsaláta elengedhetetlen kellék. Lila-
hagymát, savanyú uborkát is tehetünk
bele bátran, a sült bacon és a karamellizált
hagyma pedig már csak hab a tortán. 
+1 tipp. Grillezzünk hozzá kb. 1 cm vastag
paradicsomszeletet. Díjnyertes hamburger
lesz!  

10 tipp hamburger grillezéshez

Receptek helyett csak néhány ötlet kedvcsináló-
nak. Az interneten  bizosan talál pontos leírást,
vagy hagyatkozzon bátran a saját kreativitására!

Krumplisaláta borsóval, póréhagymával

Majonézes tésztasaláta bármilyen friss zöldséggel

Görög saláta: paradicsom, uborka, paprika, feta sajt

Tzatziki (görög uborkasaláta)

Zöldsaláta: jégsaláta, madársaláta, paradicsom,
uborka, sárgarépa és káposzta csíkok, lilahagyma,
olívaolajjal, balzsamecettel

Amerikai káposztasaláta (coleslaw)

Majonézes kukorica vagy tojás saláta

Joghurtos padlizsán saláta

Svéd gombasaláta

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

labirintus
A kis kölykök addig játszottak anyjuk mögött, míg nagyon lemarad-
tak. Segíts nekik, hogy utolérjék a mamájukat!

GYEREkEkNEk
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
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