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Olyan hatalmas cégek indítottak hábo-
rút a világhálón rohamosan terjedő álhí-
rek ellen, mint a Facebook vagy a
Google. A Kisalföld, Magyarország leg-
nagyobb példányszámú regionális napi-
lapjának, magazincsaládjának híreiben,
tudósításaiban, elemző, véleményütköz-
tető cikkeiben megbízhatnak az olva-
sók. partnereink is biztosak lehetnek
abban, hogy hirdetésük releváns, hiteles
környezetbe kerül. Az olvasottsági ada-
tokra pedig független újságunk jól mű-
ködő, ötven fős szerkesztősége, az
etikus szakmai munka ad garanciát.
nyerges csaba 
FőSzerKeSzTő

Többet adunk tartalomban és oldal-
számban, mint az összes többi kiadó.
Ha az ember megnéz egy Kisalföldet és
bármely más vidéki napilapot, azt látja,
hogy nálunk jóval nagyobb a helyi hírek
száma, nagyobb az interaktivitás, ezáltal
az újság sok olvasót tud megszólítani.
györke zoltán 
VezérIGAzGATÓ-HeLYeTTeS

tisztelt
partnerünk!
A Kisalföld
Magyarország 
legnagyobb 
értékesített 
példányszámú
közéleti 
 napilapja

➜

’’

’’

köszöntő
/ alapadatok
KISALFÖLD – A cSALáD NApILApjA

médiaajánló 2017
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Kisalföld Blikk Nemzeti Sport
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Kisalföld Blikk Nemzeti Sport
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FOGLALKOZÁS:
felsőfokú

CSALÁDI ÁLLAPOT:
házas

ESOMAR-STÁTUSZ:
AB

TÁJÉKOZÓDÁS:
újságokból informálódik

REKLÁMOK:
nem zavarják a sajtóban megjelenő 
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a kisalföld és az országos közéleti
lapok értékesített példányszáma (DB)

a legolvasottabb napilapok
gy-m-s. megyében (ezer Fő)
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1.000 fő 1/1 színes oldallal történő
elérési költsége gy-m-s. megyében (eFt)

gy-m-s. megye területén élők
kisalföldön keresztüli elérése
korcsoportok szerint (%)
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kisalföld-olvasók által
felülreprezentált főbb területek (%)

KISALFÖLD-OLVASÓK
GY-M-S. MeGYe
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kiSalföld-
tarifaárak
nAgyKERETES HIRdETéSEK

Médiaajánló 2017

nagykereteS hirdetéSek*

technikai éS anyagleadáSi
inforMációk
rácssűrűség: 40 lpc (100 lpi).
anyagleadás e-mailen: tiff, eps vagy
jpg fájlban (min. 300 dpi).
határidő: megjelenés előtt
2 munkanappal, 16 óráig. 

hirdetéSMegrendeléS
éS árkedvezMények felől
érdeklődhet:
9021 győr, Újlak u. 4/A
Tel.: 96/504-444
Fax: 96/504-429

tarifa
egySég felület Méret SzíneS

1 [ 1/48 oldal ] 43 x 47 mm 50.200 ft
2 [ 1/24 oldal fekvő ] 90 x 47 mm 100.400 ft
2 [ 1/24 oldal álló ] 43 x 98 mm 100.400 ft
4 [ 1/12 oldal álló ] 90 x 98 mm 200.800 ft
6 [ 1/8 oldal SZalag ] 278 x 47 mm 301.200 ft
6 [ 1/8 oldal fekvő ] 137 x 98 mm 301.200 ft
6 [ 1/8 oldal álló ] 90 x 149 mm 301.200 ft
8 [ 1/6 oldal fekvő ] 184 x 98 mm 401.600 ft
8 [ 1/6 oldal álló ] 90 x 200 mm 401.600 ft
9 [ 3/150 négyZet ] 137 x 149 mm 451.800 ft

12 [ 1/4 oldal SZalag ] 278 x 47 mm 602.400 ft
12 [ 1/4 oldal fekvő ] 184 x 149 mm 602.400 ft
12 [ 1/4 oldal álló ] 137 x 200 mm 602.400 ft
16 [ 1/3 oldal ] 184 x 200 mm 803.000 ft
24 [ 1/2 oldal fekvő ] 278 x 200 mm 1.188.000 ft
24 [ 1/2 oldal álló ] 137 x 404 mm 1.188.000 ft
24 [ junior page* ] 184 x 302 mm 1.782.000 ft
36 [ 6/302 ] 278 x 302 mm 1.782.000 ft
48 [ 1/1 oldal ] 278 x 404 mm 2.376.000 ft

*a junior page tarifaár 50% Szövegoldali felárat tartalMaz. 

hirdetéSi
ÁRAK
érvényeS:
2017. január 1-jétől.
terjeSztett 
példánySzáM:
56.700 db.
(MateSz, 2016. iii. negyedév)

➜
behúzáS
Behúzási alapárak:
20 g alatt 14 ft + áfa/db
20–50 g között 17 ft + áfa/db 
50–80 g között 22 ft + áfa/db
80–100 g között 25 ft + áfa/db

Amennyiben a behúzást nem teljes
példányszámra kérik, úgy a darabon-
kénti ár +1 forinttal emelkedik!
Megrendelési határidő: 1,5 hét.
anyagleadási határidő: 3 munkanap.

felárak
SZövegoldal: 50%
elhelyeZéSi: 50%
címlap: 150%
hátoldal: 100%

a felárak öSSzeadódnak!

kiSkereteS hirdetéS
Színes tarifa: 6.700 ft/hcm
az egyeS rovatok árai ettől eltérhetnek.

apróhirdetéS
250 ft/szó (kivétel az álláShirdetéSek)

Minimum 10 szó, az első szó duplán számít.

akcióS kiSkereteS hirdetéSi árak (hcM)

tarifa tarifa
fajta fekete-fehér SzíneS

KISKERETES jÁRMŰ (1/30 FoTó néLKüL) 2.500 ft/hirdetés –
KISKERETES jÁRMŰ (1/50 FoTóvAL) 4.000 ft/hirdetés 5.500 ft/hirdetés
KISKERETES IngATLAn (1/30 FoTó néLKüL) 2.800 ft/hirdetés –
KISKERETES IngATLAn (1/50 FoTóvAL) 6.000 ft/hirdetés 8.000 ft/hirdetés

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

Ár
ai

nk
 a

z 
áf

át
 n

em
 ta

rt
al

m
az

zá
k!



A Z  I N N O V A T Í V  M É D I A C S O P O R TL A P C O M

szponzorációs
lehetőségek
KisAlFöld nApilAp

Médiaajánló 2017

cíMoldal

hátoldal

egyéB
technikai inForMációk
és anyagleadási határidők:

nyomás: ofszet.
rácssűrűség: 40 lpc (100 lpi).
technikai, anyagleadással
kapcsolatos kérdéseivel,
problémáival, kérjük, hívja
a 96/504-491-es telefonszámot.
technikai költség:
a hirdetések elkészítéséért külön 
költséget nem számolunk fel. 
anyagleadás e-mailen:
tiff, eps vagy jpg fájlban (min. 300 dpi).
leadási határidő:
megjelenés előtt 2 munkanappal, 
16 óráig. 

inForMáció és
hirdetésFelvétel:
9021 Győr, Újlak u. 4/A
tel.: 96/504-444
Fax: 96/504-429

➜

A lapcom zrt. hirdetési szolgáltatásokról szóló ászF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

időjárás-jelentés felett, ill. a „napi képes hír” állandó rovat felett, 
2/30 mm, illetve 2/60 mm színes.

Megnevezés Méret alapár

hátoldAli szponzoráció 90 x 30 mm 79.220 Ft
hátoldAli szponzoráció 90 x 60 mm 158.440 Ft

az árak az áFát neM tartalMazzák.

a napilap egyéb (pl. sport, olvasószolgálat stb.) oldalain a szerkesztőséggel
egyeztetve szponzori felületek elhelyezhetők.

Megnevezés Méret alapár

rovAtszponzoráció 43 x 20 mm 26.500 Ft
az árak az áFát neM tartalMazzák.

Megnevezés Méret alapár

monoKli 1 75 x 29,5 mm 125.500 Ft
monoKli 2 152 x 29,5 mm 251.000 Ft

az árak az áFát neM tartalMazzák.

Mi ez?
Az általános hirdetési méretektől eltérő, állandó
szerkesztőségi rovatokhoz kapcsolódó hirdetésre
alkalmas felületek.

Miért hatékony?
Kiemelt helyen való megjelenés, kedvelt olvasói rovat.
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áLLáshirdetési
Lehetőségek
kiSALFöLd nApiLAp

médiaajánLó 2017

nagykeretes hirdetések*

technikai inFormációk
és anyagLeadási határidők:

anyagleadás e-mailen:
tiff, eps vagy jpg fájlban
(min. 300 dpi).

anyagleadási határidő:
megjelenés előtt 2 munkanappal,
16 óráig.

hirdetési díj
egység FeLüLet méret színes

1 [ 1/48 oldAl ] 43 x 47 mm 60.300 Ft
2 [ 1/24 oldAl fekvő ] 90 x 47 mm 120.600 Ft
2 [ 1/24 oldAl álló ] 43 x 98 mm 120.600 Ft
4 [ 1/12 oldAl ] 90 x 98 mm 241.200 Ft
6 [ 1/8 oldAl fekvő ] 137 x 98 mm 361.800 Ft
6 [ 1/8 oldAl álló ] 90 x 149 mm 361.800 Ft
6 [ 1/8 oldAl szAlAg ] 278 x 47 mm 361.800 Ft
8 [ 1/6 oldAl fekvő ] 184 x 98 mm 473.600 Ft
8 [ 1/6 oldAl álló ] 90 x 200 mm 473.600 Ft

12 [ 1/4 oldAl fekvő ] 184 x 149 mm 710.400 Ft
12 [ 1/4 oldAl álló ] 137 x 200 mm 710.400 Ft
12 [ 1/4 oldAl szAlAg ] 278 x 98 mm 710.400 Ft
16 [ 1/3 oldAl ] 184 x 200 mm 912.000 Ft
24 [ 1/2 oldAl fekvő ] 278 x 200 mm 1.368.000 Ft
24 [ 1/2 oldAl álló ] 137 x 404 mm 1.368.000 Ft
24 [ junior pAge ] 184 x 302 mm 2.052.000 Ft
48 [ 1/1 oldAl ] 278 x 404 mm 2.668.800 Ft

áLLás-
hirdetések
tAriFÁjA
érvényes:
2017. január 1-jétől.

➜

apróhirdetések 350 Ft/szó
Az első szó a kiemelés miatt duplán számít, 10 szót minden esetben ki kell fizetni. 
A szószám számításánál a magyar helyesírás szabályait kell figyelembe venni, a végső
megjelenés szószáma változhat. A szövegen belül vastagon szedett szó duplán számít.

akciós kiskeretes hirdetési árak (hcm)

hasáb- hirdetési díj
miLLiméter FeLüLet méret színes

10 [ 1/10 hmm ] 33 x 10 mm 8.200 Ft
20 [ 1/20 hmm ] 33 x 20 mm 16.400 Ft
30 [ 1/30 hmm ] 33 x 30 mm 24.600 Ft
40 [ 1/40 hmm ] 33 x 40 mm 32.800 Ft
50 [ 1/50 hmm ] 33 x 50 mm 41.000 Ft
20 [ 2/10 hmm ] 68 x 10 mm 16.400 Ft
40 [ 2/20 hmm ] 68 x 20 mm 32.800 Ft
60 [ 2/30 hmm ] 68 x 30 mm 49.200 Ft
80 [ 2/40 hmm ] 68 x 40 mm 65.600 Ft

100 [ 2/50 hmm ] 68 x 50 mm 82.000 Ft
*a FentiektőL eLtérő méretekrőL, egyéb hirdetési méreteinkrőL érdekLődjön hirdetési tanácsadójánáL.

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.
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álláshirdetési
lehetőségek
www.KISALFoLd.Hu

médiaajánló 2017

bővebb inFormáció:
9021 Győr, Újlak u. 4/A
Tel.: +36-96/504-485
E-mail: abrazik@lapcom.hu

TIPP:
tegye hatékonyabbá
a napilapban megjelenő
álláshirdetését a napi 
40.970 egyedi látogatót 
vonzó kisalFold.hu 
hírportál álláshirdetési 
lehetőségeivel! 

érvényes:
2017. január 1-jétől.

➜

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.
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megyeiallasok.kisalFold.hu
hirdetés időtartama listaár

2 hét 19.900 Ft
céglogó elhelyezése és anonim megjelenési lehetőség ingyenes!

extra megjelenési lehetőségek
szolgáltatás listaár

Vizuális kiemelés a listaoldalon 7 napra 23.880 Ft
Vizuális kiemelés a főkategória oldalon 14 napra 29.900 Ft
Egyedi grafikai megoldás 30.000 Ft

kisalFöld napilap 
+ megyeiallasok.kisalFold.hu
NAPILAPOS MEGJELENÉS + 1 HÉT ONLINE ALAP MEGJELENÉS
szolgáltatás listaár

Apróhirdetés 350 Ft/szó + 7.000 Ft online
Kiskeretes hirdetés 8.200 Ft/hcm + 7.000 Ft online
Nagykeretes hirdetés 60.300 Ft/egység + 7.000 Ft online

kereskedelmi hetilapok
Ingyenes terjesztésű kereskedelmi hetilapjainkban megjelenő álláshirdetések mellé
+1 hét online megjelenés: 4.000 Ft



a z  i n n o v at í v  m é d i a C s o p o r tl a p C o m

lAjtApress
iNFORMÁCióS KERESKEDELMi HETiLAP

MédiAAjánló 2017

nAgyKeretes HirdetéseK*
    egység Felület Méret Hirdetési díj

1 [ 1/24 oldal ] 44 x 41 mm 5.000 Ft
2 [ 1/12 oldal fekvŐ ] 92 x 41 mm 10.000 Ft
2 [ 1/12 oldal álló ] 44 x 85 mm 10.000 Ft
4 [ 1/6 oldal ] 92 x 85 mm 20.000 Ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 92 x 129 mm 30.000 Ft

12 [ 1/2 oldal ] 188 x 129 mm 60.000 Ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 120.000 Ft
26 [ 1/1 oldal + oldalszéli Csík ] 213 x 261 mm 130.000 Ft

Az árAK Az áFát neM tArtAlMAzzáK.

Hirdetési
ÁRAK
érvényes:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik minden kedden 26.700
példányban, minden háztartásban, a
legkedvezőbb áron! Előzetes egyezte-
tés után eltérő formákkal és méretek-
kel készséggel állunk rendelkezésére. 

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

tecHniKAi inForMációK
és AnyAgleAdási HAtáridőK:

nyomás: ofszet.
rácssűrűség: 40 lpc (100 lpi).
technikai költség:
a hirdetések elkészítéséért külön 
költséget nem számolunk fel. 
Megrendelési határidő:
a megjelenést megelőző 
csütörtök 16 óráig.
leadási határidő:
nyomdakész anyag esetén a megjele-
nést megelőző péntek 12 óráig; nem
nyomdakész anyag esetén a megjele-
nést megelőző csütörtök 16 óráig.

lAjtApress-
HirdetésFelvétel:
9200 Mosonmagyaróvár,
Régi vámház tér 14.
Tel.: 96/577-577
Fax: 96/214-266
E-mail: lajtapress@kisalfold.hu
Web: www.lajtapress.kisalfold.hu

➜

szponzori HirdetéseK

FelárAK
CÍMOLDAL: 40%
HÁTOLDAL: 20%
SZLOVÁKIAI
TERJESZTÉS: 10%

preMier
Minden új ügyfél számára az első
megjelenésre 10% preMier-kedvez-
ményt nyújtunk. Új ügyfélnek az a
hirdető számít, aki az előző 12 hónap-
ban nem hirdetett a LajtaPressben.

terjesztési terület
Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, 
Halászi, Hegyeshalom, Jánossomorja, Várbalog, Kimle, Levél, Lébény, Lipót, Máriakálnok,
Mosonújhely, Hédervár, Mosonszolnok, Mecsér, Püski, Kisbodak, Rajka, Újrónafő, 
Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós.

szlováKiábAn időszAKosAn
Kvetoslavov – Úszor, Štvrtok na Ostrove – Csütörtök, Čakany – Pozsonycsákány, 
Tomášov – Fél, Lehnice – Lég, Zlaté Klasy – Nagymagyar, Šamorín – Somorja

Méret Hirdetési díj

Címlap szponzori 217 x 21 mm 9.000 Ft
BelsŐ oldali szponzori 262 x 21 mm 8.000 Ft
szponzori Csík, 2/30 92 x 30 mm 4.000 Ft

ApróHirdetéseK
Hirdetési díj

20 szóig 600 Ft + áfa/hirdetés
20 szó felett 40 Ft + áfa/szó
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sopronpress
ottHoNÁBaN a régióBaN

médiAAjánló 2017

nAgyKeretes hirdetéseK*

egység Felület méret hirdetési díj

1 [ címoldali monokli ] 188 x 16 mm 16.500 Ft
1 [ 1/24 oldal ] 44 x 41 mm 5.500 Ft
2 [ 1/12 oldal fekvő ] 92 x 41 mm 11.000 Ft
2 [ 1/12 oldal álló ] 44 x 85 mm 11.000 Ft
4 [ 1/6 oldal ] 92 x 85 mm 22.000 Ft
6 [ 1/4 oldal fekvő ] 140 x 85 mm 33.000 Ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 92 x 129 mm 33.000 Ft
8 [ 1/3 oldal fekvő ] 188 x 85 mm 44.000 Ft
8 [ 1/3 oldal álló ] 92 x 173 mm 44.000 Ft

12 [ 1/2 oldal ] 188 x 129 mm 66.000 Ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 132.000 Ft

Az árAK Az áFát nem tArtAlmAzzáK.

hirdetési
ÁraK
érvényes:
2017. január 1-jétől.
megjelenik kéthetente csütörtökön 
32.000 példányban, minden 
háztartásban, a legkedvezőbb áron!

a Lapcom zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSzF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

techniKAi inFormációK
és AnyAgleAdási hAtáridőK:

technikai költség:
a hirdetések elkészítéséért külön 
költséget nem számolunk fel. 
megrendelési határidő:
a megjelenést megelőző péntek 
12 óráig.
leadási határidő:
nyomdakész anyag (pdf, tiff – cmyK)
esetén a megjelenést megelőző 
péntek 16 óráig; nem nyomdakész
anyag esetén a megjelenést megelőző
péntek 14 óráig. 

technikai, anyagleadással kapcsolatos kérdéseivel,
problémáival, kérjük, hívja a 96/504-418, 96/504-491-es tele-
fonszámok valamelyikét.

sopronpress-
hirdetésFelvétel:
soproni médiAKözpont

9400 Sopron, Frankenburg u. 2/a
tel.: 99/511-388
Fax: 99/312-266
e-mail: sopronpress@kisalfold.hu
Web: www.sopronpress.kisalfold.hu

➜
FelárAK
CÍMOLDAL: 50%
HÁTOLDAL: 20%

temAtiKus melléKlet 
építész (havonta): éPítŐiPar, LaKBereNdezéS

terjesztési terület
egyedileg terjesztve az alábbi településeken: 
Sopron, Fertőd, Fertőszentmiklós, Ágfalva, Balf, 
Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszéplak, Harka, 
Hegykő, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Pereszteg, Petőháza, 
Brennbergbánya, Fertőboz, Nagylózs, Sopronkőhida, Sopronkövesd.

ApróhirdetéseK
hirdetési díj

lakossági 20 szóig 500 Ft + áfa/hirdetés
lakossági 20 szó felett, 40 szóig 1.000 Ft + áfa/hirdetés
üzleti 20 szóig 700 Ft + áfa/hirdetés
üzleti 20 szó felett, 40 szóig 1.400 Ft + áfa/hirdetés
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rábaközpress
inForMáCiós kereskedelMi Hetilap

méDiaajánló 2017

nagykeretes HirDetések*

    egység Felület méret HirDetési Díj

1 [ 1/24 oldal ] 44 x 41 mm 3.200 Ft
2 [ 1/12 oldal fekvŐ ] 92 x 41 mm 6.400 Ft
2 [ 1/12 oldal álló ] 44 x 85 mm 6.400 Ft
4 [ 1/6 oldal ] 92 x 85 mm 12.800 Ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 92 x 129 mm 19.200 Ft

12 [ 1/2 oldal ] 188 x 129 mm 38.400 Ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 76.800 Ft
26 [ 1/1 oldal + oldalszéli Csík ] 213 x 261 mm 83.200 Ft

az árak az áFát nem tartalmazzák.

HirDetési
árak
érvényes:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik minden szerdán 22.000
példányban, minden háztartásban, a
legkedvezőbb áron! előzetes egyezte-
tés után eltérő formákkal és méretek-
kel is készséggel állunk rendelkezésére. 

a lapcom zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ászF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

tecHnikai inFormációk
és anyagleaDási HatáriDŐk:

nyomás: ofszet.
rácssűrűség: 40 lpc (100 lpi).
technikai költség:
a hirdetések elkészítéséért külön
költséget nem számolunk fel. 
megrendelési határidő:
a megjelenést megelőző
hétfő 10 óráig.
leaDási HatáriDŐ:
nyomdakész anyag esetén a megjele-
nést megelőző hétfő 12 óráig.

rábaközpress
HirDetésFelvétel:
9300 Csorna, templom u. 6.
tel.: 96/593-418
Fax: 96/260-164
e-mail: rabakozpress@kisalfold.hu,
csorna.hirdetes@kisalfold.hu
Web: www.rabakozpress.kisalfold.hu

➜

szponzori HirDetések

Felárak
CÍMOLDAL: 40%
HÁTOLDAL: 20%

premier
Minden új ügyfél számára az első megjelenésre
10% premier-kedvezményt nyújtunk. új
ügyfélnek az a hirdető számít, aki az előző 12
hónapban nem hirdetett a rábaközpressben.

terjesztési terület
Csorna, kapuvár, Vitnyéd, babót, beled, szany, Mihályi, kóny, barbacs, bágyogszovát, 
bogyoszló, bősárkány, Farád, kisfalud, osli, rábapordány, rábatamási, szárföld, szil, 
Vadosfa, Veszkény, Jobaháza, rábacsanak, sopronnémeti, szilsárkány, egyed, Fertőd, 
süttör, petőháza, Fertőszentmiklós (kéthetente).

méret HirDetési Díj

Címlap szponzori 217 x 21 mm 8.580 Ft
BelsŐ oldali szponzori 262 x 21 mm 7.800 Ft
szponzori Csík, 2/30 92 x 30 mm 3.400 Ft

apróHirDetések
HirDetési Díj

10 szóig 315 Ft + áfa/hirdetés
20 szóig 40 Ft + áfa/szó
20 szó felett 600 Ft + áfa/hirdetés

iDŐszakos tematikus mellékletek 
• programajánló (havonta): szórakozás, kultúra
• építész (havonta): építőipar, lakberendezés
• autós (havonta)
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lillA MAgAzin
a kiSaLFöLD napiLap női magaZinja

MÉdiAAjánló 2017

a Lapcom Zrt. hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

elÉrhetősÉg:
Lapcom Zrt.
9021 győr, Újlak u. 4/a
Tel.: 96/504-444

➜

technikai költség: a hirdetések 
elkészítéséért külön költséget nem
számolunk fel.
Megrendelési határidő: a megjele-
nés hetét kettő héttel megelőző 
csütörtök 16 óra.
leadási határidő: nyomdakész
anyag esetén a megjelenést megelőző
hét hétfő 16 óra, nem nyomdakész
anyag esetén a megjelenés hetét
kettő héttel megelőző péntek 12 óra.

hirdessen A kisAlföld 
lillA MAgAzinBAn!
» napilapos olvasótábor 

– magazinos kontaktusszám!
» Erős olvasói affinitás a téma iránt!
» Tematikus kapcsolódás, pr, 

szponzorációs megoldások!
» Lapcom Trió csomag igénybe-

vétele esetén 628 ezres elérés!

➜

főszerepBen A nő
a Lilla magazin középpontjában a középkorú nő van, aki karriert épít, (kis)gyermeket nevel,
érdeklődik a divat, a szépségápolás és az egészségmegőrzés iránt. 

a magazin erőssége a szakértő csapat, melyet több év alatt építettünk be az újság élet-
ébe. mindegyik szakemberünk megszólítható, tanácsokkal és ötletekkel válaszolnak az olva-
sók egyéni problémáira. minden számban állandó és kedvelt rovatokkal jövünk: interjú,
Egészség, Ezo, nevelés, Család, párkapcsolat, Szerelmi horoszkóp, Divat, gasztro, praktika,
pszichológia, intim Zóna, Szexuálpszichológia, híres nők, kulturális programajánló.

Évente több alkalommal tematikus összeállításokkal – Esküvő, Valentin-nap, Egészség –
jelentkezünk és Lilla-napokra várjuk – akciós kuponokkal – a vásárolni és szórakozni vágyó
hölgyeket és családtagjaikat.

hirdetÉsi tArifák
egysÉg felület MÉret hirdetÉsi díj

1 [ 1/24 oldal fekvő ] 44 x 41 mm 18.000 ft
2 [ 1/12 oldal fekvő ] 92 x 41 mm 36.000 ft
4 [ 1/6 oldal fekvő ] 188 x 41 mm 72.000 ft
4 [ 1/6 oldal ] 92 x 85 mm 72.000 ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 92 x 129 mm 108.000 ft
8 [ 1/3 oldal fekvő ] 188 x 85 mm 144.000 ft
8 [ 1/3 oldal álló ] 92 x 173 mm 144.000 ft
12 [ 1/2 oldal fekvő ] 188 x 129 mm 216.000 ft
12 [ 1/2 oldal álló ] 92 x 261 mm 216.000 ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 432.200 ft
24 [ hátsó belső borító ] 475.200 ft
24 [ hátoldal ] 540.000 ft

Az árAk Az áfát neM tArtAlMAzzák.

extrA felületeink:
» kis kör szponzori hirdetÉs

90 mm átmérőjű speciális hirdetés, melynek listaára 72.000 ft + áfa
» kis kör szponzori hirdetÉs

60 mm átmérőjű speciális hirdetés, melynek listaára 36.000 ft + áfa
» BeMutAtkozó oldAl:

irányított kérdések szerint készült bemutatkozó cikk az oldal 
alján 188x85 mm méretű hirdetéssel, melynek listaára 80.000 ft + áfa

A kisAlföld olvAsói:
Olvasottságunk: napi 220 ezer fő. Eladott példányszámunk: 57 ezer/nap. 
Nemek aránya: 55% nő, 45% férfi. Felnőtt, aktív emberek, 20–59 éves: 61%. 
Főként városlakók: 61%, ebből győri: 32%. Végzettségüket tekintve kissé 
képzettebbek az átlagnál: minimum középiskola: 57%, főiskola, egyetem: 24%. 
Az átlaghoz képest többen aktív keresők: 56%.

Egészség

A borús ôszi idô beköszönté-
vel megszaporodnak a felsô
légúti megbetegedések, és
nem kell sokat várni az elsô
influenzajárványra sem.

zervezetünket igénybe
veszi a hideg, nedves

idôjárás, a mindennapi stressz
és a rohanó életmód. Gondos-
kodjunk idôben védekezôrend-
szerünk megerôsödésérôl!

Immunrendszerünk erôsíté-
sében kulcsfontosságú a ki-
egyensúlyozott táplálkozás,
amely biztosítja a megfelelô
tápanyag-ellátottságot, vita-
min- és ásványianyag-szükség-
letünket. 

Citrusfélék: 
tökéletes választás
A gyümölcsök közül a citrusfé-
lék, citrom, narancs, mandarin,
grépfrút gazdag C-vitaminban,
erôsen antioxidáns hatásúak és
ôsszel, télen könnyen elérhetô
gyümölcsök. Hideg idôben im-
munerôsítésre fogyasszunk
reggel narancsot és mandarint
a nap folyamán. A fanyar ízû
grépfrút szintén vitamindús,
gazdag bioflavin-

ban, ezért érdemes ezt a gyü-
mölcsöt is az étrendbe iktatni.
Szintén segít az influenza meg-
elôzésében a kivi, amely önma-
gában 10 darab citrom C-vita-
min-tartalmával egyenlô. A ha-
zánkban nagy mennyiségben
termô alma sem elhanyagol-
ható ezen szempontok alapján,
a benne lévô flavonoidok és a
pektin kiváló egészségmegôrzô
hatással bír. 

Vitaminbombák
ôszre, télre
A zöldségek közül az ôszi-téli

idôszakban elérhetô

spenót, sóska (akár fagyasz-
tott formában is) magas anti-
oxidáns-tartalmukkal segítik az
immunrendszert. Hasonló ha-
tással bírnak a savanyított zöld-
ségek és a cékla is. A káposzta
savanyítása során hasznos bak-
tériumok szaporodnak el, ame-
lyek segítenek az egészséges
bélflóra fenntartásában, és aktí-
van részt vesznek a szervezet
védekezésében. A savanyú ká-
poszta C-vitamin-tartalma fe-
lülmúlhatatlan. Ôsszel szintén
könnyen beszerezhetô zöldség
a sárgarépa és a sütôtök. Na-
ponta 1 pohár sárgarépalével
kivédhetjük a nyálkahártya
gyulladásos megbetegedéseit,
magas karotintartalmuk követ-
keztében pedig rákmegelôzô
hatásúak. Az utóbbi idôben
népszerûvé vált búzafûlé szin-
tén óriási vitaminbombának
számít. A frissen préselt levek
természetes tisztító, regene-
ráló, tápláló tulajdonságokkal
rendelkeznek. A búzafûlé tar-
talmazza az összes ismert ás-
ványi anyagot, amire szerveze-
tünknek szüksége van, ráadásul
a leggazdagabb A- és C-vita-
min-forrás. Nagy arányban tar-
talmaz E-, F-, K- és B-vitamint,
valamint az összes esszenciális
aminosavat is megfelelô arány-
ban. Segíti az emésztést, erôsíti
az immunrendszert. A zöldség-
csírák hasonló élettani hatással
rendelkeznek. A csíra valódi élô
étel, ma már nem szokatlan re-

S

Vitaminokkal

a nátha ellen

 

www.arkadgyogyszertar.hu
Tel.: 96/555-380Tel.: 96/555-380

ÁRKÁD 
GYÓGYSZERTÁR

AKCIÓS AJÁNLATA:

A Schwarzenberg u.-i 
fôbejáratnál.fôbejáratnál.

A S h b iA S h b i

Az akció október 1-jéig tart.

135006078

A

hhhhhuuhhr hr uhhuuhhhr

MULTI-TABS 
IMMUNO CHEWABLE 
multivitamin rágótabletta, 30 x: 
4.210 Ft helyett 2.935 Ft

CETEBE 500 mg, 
RETARD kapszula, 120 x: 
4.965 Ft helyett 
2.990 Ft

VILLÁNYI SZÔLÔMAGOLAJ, 
250 ml: 3.427 Ft
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Vége
a nyárnak, 

jönnek a hűvösebb

napok. Készítsük fel 

a szervezetünket 

az őszre!
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   Csodálatos dolog, ha az elhatározást tett is
követi, és elkezdünk rendszeresen sportolni.
Ám nem mindegy, hogyan tesszük, hiszen
nem a szervezet túlzott megterhelése a cél.
A kardioedzések remek zsírégetôk, akkor is

segítenek, ha szeretnénk megszabadulni fölös
kilóinktól, és akkor is, ha fittebbek szeretnénk
lenni. A raktározott zsír jelenti testünk legbô-
ségesebb energiaraktárát. Az elraktározott
zsírtól legjobban az aerob gyakorlatokkal sza-
badulhatunk meg, a zsír ugyanis fûtôanyag,
amit mozgás során felhasználunk.
A kardiotréning olyan edzésmódszer, amely

a keringési és légzôrendszer kapacitását, ter-
helhetôségét fejleszti. Minden olyan tréning
idetartozik, amely nagy oxigénfelvétellel jár.
Ilyen többek között a fitnesztermekben végez-
hetô mozgások közül a kerékpár, a futópad, 
a lépcsôzôgép, ellipszistréner stb. használata.
A kardiogépek mindegyike ízületkímélô beren-
dezés. A gépen különbözô programokat lehet
beállítani és a pulzus is állandóan el-
lenôrizhetô. Egyénileg állíthat-
juk a sebességet, a nehéz-
séget, az idôtartamot, így
mindenki a saját szint-
jén tud edzeni.
A zsírégetô tréning-
nél, akárcsak a
többi edzésnél, fon-
tos a fokozatosság
elvének betartása!
Nem lehet rögtön
másfél-két órát ed-
zeni, ehhez az idô-
tartamhoz több hét
alatt jussunk el!

A tréningnek meghatározott pulzusszámon
kell történnie, amit a legegyszerûbben szemé-
lyi edzô segítségével és pulzusmérô óra hasz-
nálatával tudunk ellenôrizni.
A mai sporttudomány már nem hagyatkozik

a nagy általánosságra „ráhúzható”, különbözô
képletekkel kiszámolható zsírégetô és állóké-
pességi zónákra, hiszen ennek pontosítására
segítségünkre lehetnek azok a pulzusmérô
órák, amelyek az adott személy célzónáját
(OwnZone) egyénileg számolják ki, és az ed-
zéscél tudatában a személyi edzô meghatá-
rozza, hogy melyik zónában (zsírégetô, állóké-
pességi vagy teljesítménynövelés) mennyi
ideig érdemes edzeni. A pulzusmérô órákhoz
tartozik egy mellkaspánt, amely méri a spor-
toló pulzusát, számolja az elhasznált kalóriát,
sôt, a sportoló szívritmusa alapján meghatá-
rozzák (akár minden tréning elôtt) az ideális,
személyre szabott edzési zónát (OwnZone) is.
Az egyéni zónák beméréséhez ma már megfe-
lelôen képzett kardiotrénerek állnak a spor-
toló rendelkezésére. 
Testsúlycsökkentés és szinten tartás céljá-

ból egy-egy edzés alkalmával minimálisan
300–400 kalória elégetése lenne ideális. Az
edzések alacsony/közepes intenzitásúak, a
zsírégetô hatás érdekében hosszabbak, 60 (90)
percesek legyenek. Fontos, hogy az edzést
változatos terheléssel végezzük, így a szerve-
zetünk nem szokik hozzá, és tudunk fejlôdni. 
A szinten tartáshoz heti 3 x 1 óra kardioedzés
ajánlott, a lassú, biztos fogyáshoz heti 4 x 1

óra, míg a gyors, látványos fogyáshoz 5 x 1
óra kardioedzésre van szükség.

Napi rendszerességgel 
(5 edzés/hét) érhetô el hama-
rabb a kívánt eredmény: heti
kb. 2000–2500 kalória
többlet-energiafelhasz-
nálás havi 1 kg fogyás-
nak felel meg. 

Ugyanez az intenzitás
alkalmazható a kezdôk,
korábban rendszeres
testmozgást nem végzô
személyek állóképessé-
gének megalapozásához.

Errôl a szintrôl csak kb. 3

havi rendszeres edzés után javasolt tovább-
lépni a következô intenzitásra, de egy héten
belül akkor is váltogatni kell a könnyebb és
nehezebb edzéseket. 
Érdemes mindenkinek kiválasztani az ön-

magához legközelebb álló mozgásformát, ami
egészségi állapotának is megfelelô, és amit
jókedvvel, örömmel, vidáman végez. Jó meg-
oldás, ha több gépet is használunk egymás
után, így a mozgás nem lesz unalmas. Nem
kell 60 percet egy gépen edzenünk, helyette-
síthetjük nyugodtan 3 különbözô gépen végzett
20–20 perces mozgással is. A futópadon nem-
csak futni, hanem gyalogolni is lehet. A mere-
dekséget állítva jól formálja a popsit, combot
és a lábakat is. Az ellipszistrénerrel a sífutás-
hoz hasonló mozgást végezhetünk. A kerék-
párnak két fajtájával találkozunk a fitneszter-
mekben, a hagyományos és a háttámaszos
változattal. Utóbbit a gerinc-, csípô-, térdprob-
lémával küszködôk is gond nélkül használhat-
ják. Bár a kerékpáron nem emelkedik ma-
gasra a pulzus, ezen szükség esetén kézi
súlyzó alkalmazásával segíthetünk. A lépcsô-
zôgép a lépcsôk megmászását imitálja. Na-
gyon nehéz rajta dolgozni, hamar felviszi a
pulzust, ám a problémás testrészeket nagyon
jól megdolgoztatja. Az elsôdleges zsírégetés
szempontjából viszont szinte mindegy, melyik
mozgásformát választjuk. Az edzés intenzitása
a kulcs. Ha a megfelelô pulzuszónában ed-
zünk, minden sportág hatásos zsírégetô lehet.

KARDIOEDZÉS
KÍMÉLETES ÉS HATÁSOS 

A TÚLSÚLLYAL 
KÜSZKÖDÔKNEK

REZIDENCIA 
SPA & FITNESS

Győr, Móricz Zs. rkp. 1.

www.rezidenciaspa.hu
06-20/597-7518

 Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–22,
szombat 8–12 és 14–20,
vasárnap 14–20 óráig.

123270068
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együttlét. Másnap aztán egy jó reggeli, ki-
zárólag friss, házias termékekből, aztán
egy kis kirándulás, pihenés. Akár lovaglás
is. Rigópuszta sokkal több,mint egy finom,
különleges, friss alapanyagokból, termé-
szetesmódon készült, népies
ételeket kínáló vendéglő.
Rigópuszta az ösz-

szes épületével, a
táncteremmé alakít-
ható nagy csűrrel, a
szépen kialakított
nagy étteremház-
zal, a lovardával, az
állatkarámokkal, a
sátorozóhellyel, a
kis panziós szobák-
kal a nyugalom, a ki-
kapcsolódás szigete.

Fizetett hirdetés

Győrtől és Mosonmagyaróvártól egyaránt
karnyújtásnyira, Mecsér tőszomszédságá-
ban, Rigópusztánmegállt az idő. A gaszt-
ronómia, a szabad természet, a családi
programok édes ölelésében azt kapja
megmindenki, amit remél. Jó ételeket, iz-
galmas programokat, családi szertartások
emlékezetes szervezését. Mindenki mást,
mégis ugyanazt. Boldog órákat, akár na-

pokat, melyek pillanatoknak tűnnek. Érde-
mes felkeresni Rigópusztát*
Megyénk nagyvárosaiból is alig ne-

gyedórányi autózásra van Rigópuszta. A
tanyasi világot épületeivel megidéző hely
mamár a technikaminden vívmányával
felszerelt, szükséges is ez, esküvőket,
nagy családi születésnapokat, céges ren-
dezvényeket is tartanak itt. De Dönci és
Gabi, Rigópuszta lelkei szívesen szervezik
ezeket. Ám szerintük a hely varázsát nem
csupán a nagyrendezvényeken, a több
száz fős fogadásokon vagy az egyszeri
ebédeken lehet megtapasztalni.
Rigópusztára akár sátorozni is el lehet

menni. A sejtelmes éjszakában a táj vadjai,
őzek, vaddisznók, fácánok tűnnek fel. A tá-
bortűznél vagy a grillen frissen pácolt fi-
nomhúsok sülnek. Hangulat, barátság,

Rigópuszta Győrből és Mosonmagyaróvárról kerékpárral is jól megközelíthető.

Rigópuszta, az együttlét igazi
családi, baráti élménye

Fotók: Mészáros Mátyás
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ÉrvÉnyes:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik kéthetente keddenként.
Terjesztett példányszám: 56.700
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Sudár Éva
E-mail: lilla@lapcom.hu
Tel.: 96/504-449
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lillA MAgAzin
a kiSaLFöLD napiLap női magaZinja

MÉdiAAjánló 2017

ÉrvÉnyes:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik kéthetente keddenként.
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Sudár Éva
E-mail: lilla@lapcom.hu
Tel.: 96/504-449

a Lapcom Zrt. hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

MegjelenÉs:
kisAlföld: kéthetente kedden.
dÉlMAgyArország:
kéthetente kedden.
Bors: kéthetente pénteken.

terjesztÉs:
győr-moson-Sopron, Csongrád megye, 
országos. 

technikAi AdAtok:
tükörMÉret: 188 x 261 mm.  
pApír: 52 g, javított heatszet újságnyomó.
terjedeleM: 24 oldal.  
nyoMás: heatset.
rácssűrűsÉg: 60 lpc (150 lpi).
MegrendelÉsi hAtáridő: 
megjelenés előtt 2 héttel.

AnyAgleAdás:
AdAthordozón: CD, DVD.
forMátuMok: tiff, jpeg, pdf.
felBontás: 300 dpi.
a hirdetések színhelyességét csak előre 
átadott proof alapján tudjuk garantálni.

ászf:
a hirdetés megjelentetésétől a kiadó eláll-
hat, amennyiben az törvénybe ütközik
vagy a kiadó üzleti érdekeit sérti. a hirde-
tésekre a kiadó Általános Szerződési Felté-
telei vonatkoznak.

duó ár trió ár
ki + Bors vAgy kisAlföld + 

felület MÉret hirdetÉsi ár ki + dÉlMAgyAr dÉlMAgyAr + Bors

borító 2 210 x 290 mm * 475.000 ft 857.639 ft 1.088.542 ft
borító 3 210 x 290 mm * 475.000 ft 857.639 ft 1.088.542 ft
borító 4 210 x 290 mm * 540.000 ft 975.000 ft 1.237.500 ft
1/1 188 x 261 mm 432.000 ft 780.000 ft 990.000 ft
1/2 álló 92 x 261 mm 216.000 ft 390.000 ft 495.000 ft
1/2 fekvő 188 x 129 mm 216.000 ft 390.000 ft 495.000 ft
1/3 álló 92 x 173 mm 144.000 ft 260.000 ft 330.000 ft
1/3 fekvő 188 x 85 mm 144.000 ft 260.000 ft 330.000 ft
1/4 álló 44 x 261 mm 108.000 ft 195.000 ft 247.500 ft
1/4 álló 92 x 129 mm 108.000 ft 195.000 ft 247.500 ft
1/4 fekvő 140 x 85 mm 108.000 ft 195.000 ft 247.500 ft
1/6 92 x 85 mm 72.000 ft 130.000 ft 165.000 ft
1/6 álló 44 x 173 mm 72.000 ft 130.000 ft 165.000 ft
1/6 fekvő 188 x 41 mm 72.000 ft 130.000 ft 165.000 ft
1/8 álló 44 x 129 mm 54.000 ft 97.500 ft 123.750 ft
1/8 fekvő 140 x 41 mm 54.000 ft 97.500 ft 123.750 ft
1/12 álló 44 x 85 mm 36.000 ft 65.000 ft 82.500 ft
1/12 fekvő 92 x 41 mm 36.000 ft 65.000 ft 82.500 ft
1/24 fekvő 44 x 41 mm 18.000 ft 32.500 ft 41.250 ft

Az árAk Az áfát neM tArtAlMAzzák.
*vágott MÉret. kifutás: +5 MM Minden irányBAn.

koMBinált hirdetÉsi tArifák:
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lAkás és kert 
MAgAzin
A KISALFöLD NAPILAP LAKbERENDEZéSI mAGAZINjA

MédiAAjánló 2017

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

elérHetőség:
Lapcom Zrt.
9021 Győr, Újlak u. 4/A
Tel.: 96/504-444

➜

technikai költség: a hirdetések 
elkészítéséért külön költséget nem
számolunk fel.
Megrendelési határidő: a megjele-
nés hetét kettő héttel megelőző 
csütörtök 16 óra.
leadási határidő: Nyomdakész
anyag esetén a megjelenést megelőző
hét hétfő 16 óra, nem nyomdakész
anyag esetén a megjelenés hetét
kettő héttel megelőző péntek 12 óra.

Hirdessen A kisAlföld 
lAkás és kert MAgAzinbAn!
» Napilapos olvasótábor 

– magazinos kontaktusszám!
» Erős olvasói affinitás a téma iránt!
» Tematikus kapcsolódás, PR, 

szponzorációs megoldások!
» Lapcom TRIÓ csomag igénybe-

vétele esetén 628 ezres elérés!

➜

érvényes:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik kéthetente keddenként.
Terjesztett példányszám: 56.700
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Werner Krisztina
E-mail: lk@lapcom.hu
Tel.: 96/504-444

Hirdetési tArifák
egység felület Méret Hirdetési díj

1 [ 1/24 oldal fekvő ] 44 x 41 mm 18.000 ft
2 [ 1/12 oldal fekvő ] 92 x 41 mm 36.000 ft
4 [ 1/6 oldal fekvő ] 188 x 41 mm 72.000 ft
4 [ 1/6 oldal ] 92 x 85 mm 72.000 ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 92 x 129 mm 108.000 ft
8 [ 1/3 oldal fekvő ] 188 x 85 mm 144.000 ft
8 [ 1/3 oldal álló ] 92 x 173 mm 144.000 ft
12 [ 1/2 oldal fekvő ] 188 x 129 mm 216.000 ft
12 [ 1/2 oldal álló ] 92 x 261 mm 216.000 ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 432.200 ft
24 [ hátsó belső borító ] 475.200 ft
24 [ hátoldal ] 540.000 ft

Az árAk Az áfát neM tArtAlMAzzák.

Lakberendezési- és kertmagazin, benne minden, amire otthonunk és környezetünk építésé-
hez, szépítéséhez szükség lehet.
•  inspiráló lakásbemutatókból meríthetnek ötleteket
•  egy-egy témát körüljárva szakértőink adnak tanácsot az esztétikus és élhető élettér kiala-

kításához
•  saját kezűleg megvalósítható dekorációk a kreativitás és újrahasznosítás jegyében
•  bemutatunk olyan embereket, akiknek hobbija vagy hivatása az otthonteremtés
•  színes rovatainkban elhozzuk az építészet, a dizájn, a kertgondozás, az ingatlanpiac és a

lakberendezés újdonságait
•  praktikus háztartási tanácsaink megkönnyítik a hétköznapokat - hogy otthonunk valóban

a béke és a nyugalom szigete lehessen
•  ingatlan rovatunkban a lakásvásárláshoz, -eladáshoz, felújításhoz kínálunk hasznos út-

mutatást
• a kertészkedéshez a díszkertben, a veteményesben és a gyümölcsösben időszerű aktuá-

lis teendőkkel, hasznos praktikákkal nyújtunk segítséget
• eligazítjuk olvasóinkat a növényvédelmi feladatok között
• ötleteket adunk a kert tervezéséhez, kialakításához
• megmutatjuk, hogyan varázsolhatnak virágzó oázist azokra, akiknek csak egy balkon vagy

terasz áll rendelkezésére: akár néhány négyzetméteren.
• szakértő tanácsokkal szolgálunk a szobanövények gondozásához, ápolásához is 

A kisAlföld olvAsói 
és A lAkás és kert MAgAzin
» Kifejezetten örömmel kertészkednek: 35%.
» Kertészkednek, barkácsolnak: 64% (20% heti rendszerességgel).
» 62%-ukat érdekli az otthon, kert témakör (27%-ban intenzív érdeklődés).
» 35%-ukat konkrétan érinti az ingatlan, építkezés, felújítás témaköre.
» 55%-ukat érdekli a környezetvédelem és a zöld ügyek.

A kisAlföld olvAsói:
Olvasottságunk: napi 220 ezer fő. Eladott példányszámunk: 57 ezer/nap. 
Nemek aránya: 55% nő, 45% férfi. Felnőtt, aktív emberek, 20–59 éves: 61%. 
Főként városlakók: 61%, ebből győri: 32%. Végzettségüket tekintve kissé 
képzettebbek az átlagnál: minimum középiskola: 57%, főiskola, egyetem: 24%. 
Az átlaghoz képest többen aktív keresők: 56%.
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lAkás és kert 
MAgAzin
A KISALFöLD NAPILAP LAKbERENDEZéSI mAGAZINjA

MédiAAjánló 2017

érvényes:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik kéthetente keddenként.
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Werner Krisztina
E-mail: lk@lapcom.hu
Tel.: 96/504-444

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

Megjelenés:
kisAlföld: kéthetente kedden.
délMAgyArország:
kéthetente kedden.
bors: kéthetente kedden.

terjesztés:
Győr-moson-Sopron, Csongrád megye, 
országos. 

tecHnikAi AdAtok:
tükörMéret: 188 x 261 mm.  
PAPír: 52 g, javított heatszet újságnyomó.
terjedeleM: 32 és 24 oldal.  
nyoMás: heatset.
rácssűrűség: 60 lpc (150 lpi).
Megrendelési HAtáridő: 
megjelenés előtt 2 héttel.

AnyAgleAdás:
AdAtHordozón: CD, DVD.
forMátUMok: tiff, jpeg, pdf.
felbontás: 300 dpi.
A hirdetések színhelyességét csak előre 
átadott proof alapján tudjuk garantálni.

ászf:
A hirdetés megjelentetésétől a kiadó eláll-
hat, amennyiben az törvénybe ütközik
vagy a kiadó üzleti érdekeit sérti. A hirde-
tésekre a kiadó Általános Szerződési Felté-
telei vonatkoznak.

dUó ár trió ár
ki + bors vAgy kisAlföld + 

felület Méret Hirdetési ár ki + délMAgyAr délMAgyAr + bors

borító 2 210 x 290 mm * 475.000 ft 857.639 ft 1.088.542 ft
borító 3 210 x 290 mm * 475.000 ft 857.639 ft 1.088.542 ft
borító 4 210 x 290 mm * 540.000 ft 975.000 ft 1.237.500 ft
1/1 188 x 261 mm 432.000 ft 780.000 ft 990.000 ft
1/2 álló 92 x 261 mm 216.000 ft 390.000 ft 495.000 ft
1/2 fekvő 188 x 129 mm 216.000 ft 390.000 ft 495.000 ft
1/3 álló 92 x 173 mm 144.000 ft 260.000 ft 330.000 ft
1/3 fekvő 188 x 85 mm 144.000 ft 260.000 ft 330.000 ft
1/4 álló 44 x 261 mm 108.000 ft 195.000 ft 247.500 ft
1/4 álló 92 x 129 mm 108.000 ft 195.000 ft 247.500 ft
1/4 fekvő 140 x 85 mm 108.000 ft 195.000 ft 247.500 ft
1/6 92 x 85 mm 72.000 ft 130.000 ft 165.000 ft
1/6 álló 44 x 173 mm 72.000 ft 130.000 ft 165.000 ft
1/6 fekvő 188 x 41 mm 72.000 ft 130.000 ft 165.000 ft
1/8 álló 44 x 129 mm 54.000 ft 97.500 ft 123.750 ft
1/8 fekvő 140 x 41 mm 54.000 ft 97.500 ft 123.750 ft
1/12 álló 44 x 85 mm 36.000 ft 65.000 ft 82.500 ft
1/12 fekvő 92 x 41 mm 36.000 ft 65.000 ft 82.500 ft
1/24 fekvő 44 x 41 mm 18.000 ft 32.500 ft 41.250 ft

Az árAk Az áfát neM tArtAlMAzzák.
*vágott Méret. kifUtás: +5 MM Minden iránybAn.

koMbinált Hirdetési tArifák:
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gaSztro-
magazin
A LAPcom ZRT. GASZTRoNÓmIAI mAGAZINJA

médiaajánló 2017

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

elérHetőSég:
Lapcom Zrt.
9021 Győr, Újlak u. 4/A
Tel.: 96/504-444

➜

technikai költség: a hirdetések 
elkészítéséért külön költséget nem
számolunk fel.
megrendelési határidő: a megjele-
nés hetét kettő héttel megelőző 
csütörtök 16 óra.
leadási határidő: nyomdakész
anyag esetén a megjelenést megelőző
hét hétfő 16 óra, nem nyomdakész
anyag esetén a megjelenés hetét
kettő héttel megelőző péntek 12 óra.

HirdeSSen a kiSalFöld 
gaSztro magazinBan!
» Napilapos olvasótábor 

– magazinos kontaktusszám!
» Erős olvasói affinitás a téma iránt!
» Tematikus kapcsolódás, PR, 

szponzorációs megoldások!
» Lapcom TRIÓ csomag igénybe-

vétele esetén 628 ezres elérés!
➜

gaSztro - az egéSzSégeS Főzőmagazin
Minden receptet dietetikus minősít, aki kiszámolja tápanyagértéküket és minősíti
aszerint, kik fogyaszthatják: savtúltengésben szenvedők, epebetegek, cukorbetegek,
lisztérzékenyek, tejcukorérzékenyek, fogyókúrázók. A receptek az elkészítési időt és a ne-
hézségi fokot is tartalmazzák.

Rovatok: teszt – hiteles élelmiszerbiztonsági szakemberek véleményeznek gyakran hasz-
nált termékeket, alapanyagokat • a hónap témája – szezonális alapanyagok • Recepttár –
négy recept a szezon alapanyagából elkészítve, kivágható, gyűjthető formában • Édes élet –
minden, ami desszert • Házimenza – a hét minden napjára vacsora, teljes menű hétvégére
• Ebéd a dobozban – a vasárnapi maradékból újragondolva a másnapi ebéd •  Gasztroúj-
donságok – hírek, konyhatechnikai újdonságok, gasztroesemények • Étteremajánló – re-
ceptekkel, különlegességekkel • Mesterfogás – fortélyok szakemberektől • Bormustra –
sommelier ajánlata, kritikája, tanácsa • 13+1 – interjú ismert gasztroarccal

a kiSalFöld olvaSói:
Olvasottságunk: napi 220 ezer fő. Eladott példányszámunk: 57 ezer/nap. 
Nemek aránya: 55% nő, 45% férfi. Felnőtt, aktív emberek, 20–59 éves: 61%. 
Főként városlakók: 61%, ebből győri: 32%. Végzettségüket tekintve kissé 
képzettebbek az átlagnál: minimum középiskola: 57%, főiskola, egyetem: 24%. 
Az átlaghoz képest többen aktív keresők: 56%.

érvényeS:
2017. január 1-jétől.
Gondolkodni tele
gyomorral könnyebb!
A Lapcom Zrt. egyik 
legolvasottabb magazinja.

megjelenik kéthetente szerdánként.
Terjesztett példányszám: 56.700
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Werner Krisztina
E-mail: gasztro@lapcom.hu
Tel.: 96/504-444

HirdetéSi tariFák
egySég Felület méret HirdetéSi díj

1 [ 1/24 oldal fekvő ] 44 x 41 mm 18.000 Ft
2 [ 1/12 oldal fekvő ] 92 x 41 mm 36.000 Ft
4 [ 1/6 oldal fekvő ] 188 x 41 mm 72.000 Ft
4 [ 1/6 oldal ] 92 x 85 mm 72.000 Ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 92 x 129 mm 108.000 Ft
8 [ 1/3 oldal fekvő ] 188 x 85 mm 144.000 Ft
8 [ 1/3 oldal álló ] 92 x 173 mm 144.000 Ft
12 [ 1/2 oldal fekvő ] 188 x 129 mm 216.000 Ft
12 [ 1/2 oldal álló ] 92 x 261 mm 216.000 Ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 432.200 Ft
24 [ hátsó belső borító ] 475.200 Ft
24 [ hátoldal ] 540.000 Ft

az árak az áFát nem tartalmazzák.

a kiSalFöld olvaSói 
éS a gaSztro magazin
» Szeretik a hasukat: 52%-ukat érdekli a gasztronómia, 

a főzés és a receptek.
» Az átlagnál fontosabb hagyomány a vasárnapi családi ebéd:

51% számára.
» Jól szituált fogyasztók (8% elit, 12% sikeres, 8% élménygyűjtő, 11%hedonista) 

– összesen 39% átlag felett.
» Átlag felett: 27% hajlandó többet fizetni a mesterséges adalékanyagoktól mentes 

élelmiszerekért.

Speciális megjelenési lehetőség a Gasztro magazinban 
a Bemutatkozó oldal. Irányított kérdések szerint 
készült bemutatkozó cikk az oldal alján 188x85 mm 
méretű hirdetéssel, mely megjelenés ára 80.000 Ft + áfa.

»

29gasztromagazin

együttlét. Másnap aztán egy jó reggeli, ki-
zárólag friss, házias termékekből, aztán
egy kis kirándulás, pihenés. Akár lovaglás
is. Rigópuszta sokkal több,mint egy finom,
különleges, friss alapanyagokból, termé-
szetesmódon készült, népies
ételeket kínáló vendéglő.
Rigópuszta az ösz-

szes épületével, a
táncteremmé alakít-
ható nagy csűrrel, a
szépen kialakított
nagy étteremház-
zal, a lovardával, az
állatkarámokkal, a
sátorozóhellyel, a
kis panziós szobák-
kal a nyugalom, a ki-
kapcsolódás szigete.

Fizetett hirdetés

Győrtől és Mosonmagyaróvártól egyaránt
karnyújtásnyira, Mecsér tőszomszédságá-
ban, Rigópusztánmegállt az idő. A gaszt-
ronómia, a szabad természet, a családi
programok édes ölelésében azt kapja
megmindenki, amit remél. Jó ételeket, iz-
galmas programokat, családi szertartások
emlékezetes szervezését. Mindenki mást,
mégis ugyanazt. Boldog órákat, akár na-

pokat, melyek pillanatoknak tűnnek. Érde-
mes felkeresni Rigópusztát*
Megyénk nagyvárosaiból is alig ne-

gyedórányi autózásra van Rigópuszta. A
tanyasi világot épületeivel megidéző hely
mamár a technikaminden vívmányával
felszerelt, szükséges is ez, esküvőket,
nagy családi születésnapokat, céges ren-
dezvényeket is tartanak itt. De Dönci és
Gabi, Rigópuszta lelkei szívesen szervezik
ezeket. Ám szerintük a hely varázsát nem
csupán a nagyrendezvényeken, a több
száz fős fogadásokon vagy az egyszeri
ebédeken lehet megtapasztalni.
Rigópusztára akár sátorozni is el lehet

menni. A sejtelmes éjszakában a táj vadjai,
őzek, vaddisznók, fácánok tűnnek fel. A tá-
bortűznél vagy a grillen frissen pácolt fi-
nomhúsok sülnek. Hangulat, barátság,

Rigópuszta Győrből és Mosonmagyaróvárról kerékpárral is jól megközelíthető.

Rigópuszta, az együttlét igazi
családi, baráti élménye

Fotók: Mészáros Mátyás
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gaSztro-
magazin
A LAPcom ZRT. GASZTRoNÓmIAI mAGAZINJA

médiaajánló 2017

érvényeS:
2017. január 1-jétől.
megjelenik kéthetente szerdánként.
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Werner Krisztina
E-mail: gasztro@lapcom.hu
Tel.: 96/504-444

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

megjelenéS:
kiSalFöld: kéthetente szerdán.
délmagyarorSzág:
kéthetente szerdán.
BorS: kéthetente kedden.

terjeSztéS:
Győr-moson-Sopron, csongrád megye, 
országos. 

tecHnikai adatok:
tükörméret: 188 x 261 mm.  
PaPír: 52 g, javított heatszet újságnyomó.
terjedelem: 32 és 24 oldal.  
nyomáS: heatset.
rácSSűrűSég: 60 lpc (150 lpi).
megrendeléSi Határidő: 
megjelenés előtt 2 héttel.

anyagleadáS:
adatHordozón: cD, DVD.
Formátumok: tiff, jpeg, pdf.
FelBontáS: 300 dpi.
A hirdetések színhelyességét csak előre 
átadott proof alapján tudjuk garantálni.

áSzF:
A hirdetés megjelentetésétől a kiadó eláll-
hat, amennyiben az törvénybe ütközik
vagy a kiadó üzleti érdekeit sérti. A hirde-
tésekre a kiadó Általános Szerződési Felté-
telei vonatkoznak.

duó ár trió ár
ki + BorS vagy kiSalFöld + 

Felület méret HirdetéSi ár ki + délmagyar délmagyar + BorS

Borító 2 210 x 290 mm * 475.000 Ft 857.639 Ft 1.088.542 Ft
Borító 3 210 x 290 mm * 475.000 Ft 857.639 Ft 1.088.542 Ft
Borító 4 210 x 290 mm * 540.000 Ft 975.000 Ft 1.237.500 Ft
1/1 188 x 261 mm 432.000 Ft 780.000 Ft 990.000 Ft
1/2 álló 92 x 261 mm 216.000 Ft 390.000 Ft 495.000 Ft
1/2 fekvő 188 x 129 mm 216.000 Ft 390.000 Ft 495.000 Ft
1/3 álló 92 x 173 mm 144.000 Ft 260.000 Ft 330.000 Ft
1/3 fekvő 188 x 85 mm 144.000 Ft 260.000 Ft 330.000 Ft
1/4 álló 44 x 261 mm 108.000 Ft 195.000 Ft 247.500 Ft
1/4 álló 92 x 129 mm 108.000 Ft 195.000 Ft 247.500 Ft
1/4 fekvő 140 x 85 mm 108.000 Ft 195.000 Ft 247.500 Ft
1/6 92 x 85 mm 72.000 Ft 130.000 Ft 165.000 Ft
1/6 álló 44 x 173 mm 72.000 Ft 130.000 Ft 165.000 Ft
1/6 fekvő 188 x 41 mm 72.000 Ft 130.000 Ft 165.000 Ft
1/8 álló 44 x 129 mm 54.000 Ft 97.500 Ft 123.750 Ft
1/8 fekvő 140 x 41 mm 54.000 Ft 97.500 Ft 123.750 Ft
1/12 álló 44 x 85 mm 36.000 Ft 65.000 Ft 82.500 Ft
1/12 fekvő 92 x 41 mm 36.000 Ft 65.000 Ft 82.500 Ft
1/24 fekvő 44 x 41 mm 18.000 Ft 32.500 Ft 41.250 Ft

az árak az áFát nem tartalmazzák.
*vágott méret. kiFutáS: +5 mm minden irányBan.

komBinált HirdetéSi tariFák:

Amerikai 
palacsinta áfonyával

2 15 DB 345 PERC   �

●●●●●●
Hozzávalók: 1,5 deci tej • 0,5 deci szódavíz

• 2 egész tojás és 1 tojásfehérje • 50 g ol-

vasztott vaj • 40 g cukor • 200 g finomliszt 

• 1 csomag sütôpor • 100 g áfonya

1 db tápanyagtartalma: 105,2 kcal; 

2,9 g fehérje; 3,8 g zsír; 14,4 g szénhidrát

Dietetikus tanácsa: cukorbetegek és fogyókúrá-

zók nyírfacukorral vagy steviával;  lisztérzéke-

nyek köles- vagy gesztenyeliszttel; tejcukorérzé-

kenyek laktózmentes tejjel készítsék.

Elkészítés: 1. A két egész tojást keverjük simára

a langyos olvasztott vajjal, majd szépen sorban

hozzáadjuk a tejet, a cukrot, és végül a liszttel

összekevert sütôport, és jól összedolgozzuk a

tésztát. 

2. Jól záródó dobozban hûtôbe tesszük 2 órára

(lehet egész éjszaka is, ha reggelire szánjuk).

3. A pihentetési idô leteltével kivesszük a hûtô-

bôl. Kicsit be fog sûrûsödni, ezért fellazítjuk egy

kevés szódavízzel, majd egy habbá vert tojásfe-

hérjét is belekeverünk. Bársonyosan sûrû folya-

dékot kapunk. 

4. A megmosott, lecsöpögtetett áfonya 

felét belekeverjük a tésztába.

5. Egyenként kisütjük a palacsintákat:

mindkét oldalának szép aranybarná-

nak kell lennie – a sütés kezdetén te-

hetünk a palacsintasütôbe egy kis

vajat.

6. A tányéron egymásra halmozzuk

ôket, és meglocsoljuk egy kis juhar-

sziruppal vagy mézzel. Friss áfonyá-

val fogyasztjuk.

édes élet

Meleg
reggelik  hideg

hétvégékr
e

Íme, néhány tökéle-
tes vasárnapi napin-
dító fogás, melyeket
akár a gyerekekkel
közösen is elkészít-
hetünk – így igazi
édes programmal 
indulhat a nap!

LISZT:

A finomlisztet kiválthatjuk
 

tönköly- vagy Grah
am-liszttel is,

így egészségesebb t
észtát kapunk.

Ha gluténmentes palacsintát 

szeretnénk, haszná
lhatunk 

köles- vagy geszten
yelisztet 

(fotónkon) is.

9gasztromagazin

Húsmentes hétfô
Gerslirizottó 
zöldborsóval 
és póréhagymával
2 4 3 35 PERC   �

●●●●●●

Hozzávalók: 400 g árpagyöngy (gersli)
• 5 evôkanál olaj • kb. 1 liter zöldség-
alaplé • 1 deci fehérbor • 200 g lágy juh-
sajt • 250 g zöldborsó • 1 gerezd fok-
hagyma • 2 póréhagyma • só, fehér bors

1 adag tápanyagtartalma: 764 kcal;
27,3 g fehérje; 27,6 g zsír; 89,9 g szénhidrát

Dietetikus tanácsa: tejcukorérzékenyek
egyéni tűrőképesség figyelembevételével
fogyasszák.

Elkészítés: 1. A karikákra vágott póréhagy-
mát 3 evôkanál olajon megpirítjuk, majd
hozzákeverjük a gerslit és aranybarnára
pörköljük. 
2. Felengedjük a borral, alaposan átkever-
jük, hogy bevonja a gabonaszemeket. 
3. Hagyjuk, hogy a bor alkoholtartalma el-
párologjon, felöntjük annyi zöldségalaplé-
vel, hogy ellepje. 
4. Takaréklángon, néha kevergetve puhára
fôzzük (ha még maradt víz rajta, azt hagy-
juk elpárologni, vigyázva, nehogy leégjen).
5. Közben a juhsajtot összetörjük és kevés
vízzel simára, kenhetôre keverjük. 
6. A maradék olajat felmelegítjük, rádobjuk
a zúzott fokhagymát, a zöldborsót hozzáke-
verjük, kevés sóval és vízzel puhára pároljuk. 
7. Tálalás elôtt a sajtot és a borsót hozzá-
keverjük a fôtt árpagyöngyhöz. A végén
szükség szerint sózzuk-borsozzuk.

Kedd
Kolbászos 
krumplileves 
téli zöldségekkel
2 8 3 40 PERC  ��

●●●●●●
Hozzávalók: 1 vöröshagyma • 2 evôka-
nál olaj • egész kömény • pirospaprika 
• 2 sárgarépa • 1 petrezselyemgyökér 
• 1 paszternák • 1 közepes karalábé • 
2 gerezd fokhagyma • 500 g krumpli 
• só • bors • majoránna. A tálaláshoz:
1 szál friss (nem száraz) füstölt kolbász
• tejföl 

1 adag tápanyagtartalma: 123,3 kcal;
3,3 g fehérje; 2 g zsír;  22 g szénhidrát 
+ kolbász, tejföl!

Dietetikus tanácsa: lisztérzékenyek glu-
ténmentes kolbászból; tejcukorérzékenyek
laktózmentes tejföllel; fogyókúrázók kol-
bász helyett magas hústartalmú füstölt
virslivel és zsírszegény tejföllel készítsék.

Elkészítés: 1. Az apróra vágott hagymát az
olajon megpároljuk, beletesszük a kö-
ménymagot és enyhén megpirítjuk. 
2. Belekeverjük a pirospaprikát, majd a fel-
darabolt zöldségeket, a fokhagymát és a
kockákra vágott krumplit, megsózzuk, bors-
sal, majoránnával fûszerezzük, fedô alatt 5
percig pároljuk, vigyázva, nehogy leégjen. 
3. Azután felengedjük annyi vízzel, hogy
éppen ellepje, puhára fôzzük.
4. A kolbászt felkarikázzuk és grillserpe-
nyôben megpirítjuk. A tejföllel együtt tála-
láskor adjuk a leveshez.

Szerda
Csirkés-pestós 
tészta brokkolival
2 6 3 30 PERC  ��

●●●●●●

Hozzávalók a tésztához: 500 g durum-
tészta • 1 kicsontozott csirkemell • 4 ge-
rezd fokhagyma • 4 ek. bazsalikomos
pesto • 250 g füstölt sajt • 2,5 dl tej-
szín• só, frissen ôrölt fekete bors • 4 ek.
olívaolaj • 150 g brokkoli

1 adag tápanyagtartalma: 758,3 kcal;
44,4 g fehérje; 32,1 g zsír; 67,7 g szénh.

Dietetikus tanácsa: lisztérzékenyek glu-
ténmentes tésztakörettel; tejcukorérzéke-
nyek laktózmentes tejszínnel készítsék.

Elkészítés: 1. Felforralunk kb. 1,5 liter vizet
és feltesszük a tésztát fôni. 
2. Közben a csirkemellet kis darabokra
vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk, a füs-
tölt sajtot pedig felkockázzuk. 
3. Egy serpenyôben, az olajban megpirít-
juk a fokhagymát, a párolt brokkolit, hoz-
zákeverjük a pestót, majd a csirkemellet és
sózzuk, borsozzuk. 
4. Ha a csirkemelldarabkák átsültek és
aranybarnára pirultak, hozzáadjuk a füstölt
sajtot, a sajt olvadása után a tejszínt is. 
5. Levesszük a tûzrôl, néhány percig hagy-
juk, hogy az összetevôk megbarátkozza-
nak egymással, majd a frissen leszûrt, le-
csöpögtetett tésztát 
is belekeverjük 
és mehet is 
az asztalra.

házimenza
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TIPP: Ha mirelit borsót haszná
lunk,

mindenképpen olvassz
uk ki elôtte. 

Ha konzervet, csöpö
gtessük le a levét,

felhasználás elôtt ö
blítsük le.

tétben - sosem szabad fel-
forralni! Ha mégis így te-
szünk, elfôzzük a bor alko-
holtartalmát. Ha ügyesek vol-
tunk – márpedig ezt tényleg
nehéz elrontani – egy igazán
élvezetes és menô téli itókát
kapunk. Sokan kérdezik, hogy
mennyi vizet adjunk a for-
ralt borhoz. A válaszom,
hogy ugyanannyit, ameny-
nyit nyáron a lecsóhoz szok-
tunk adni: semennyit!

Milyen borból?
Ha rozéból készítjük a forralt
bort, egy frissebb, gyümöl-
csösebb karakterût válasszunk
a legutóbbi szüretbôl, s te-
gyünk bele egy kis citrom-
füvet is pluszfûszerként.
Nagyszerû választás le-

het Légli Géza kislaki
rozéja erre a célra.

Amennyiben sil-
lerre esik a vá-
lasztásunk, lehetô-
ség szerint egy
olyan nedû le-
gyen, amit kékfran-
kosból szûrtek – pl.
a gyöngyöspatai
Kékhegy pince sil-
lere –, s ijesszük

meg pár csepp rózsavíz-
zel. Amennyiben pedig vö-
rösbôl szeretjük, mindenképp
világosabb színût, tehát ala-
csony tannintartalmút bont-
sunk a melegítô itóka elké-
szítéséhez  –  mondjuk
Csutorás Ferenc  egri ka-
darkája  –  és nyugodtan
csempésszünk bele egy
leheletnyi rózsaborsot;
csodát tesz vele!

Borszakértônk: 

Kovács
Antal
sommelier

Forralt
bor 1x1

fahéjat, egy darab csillag -
ánizst, nyolc darab szegfûszeget
adunk hozzá. Belecsavarjuk
egy fél citrom, valamint egy
nagyobb narancs levét és ad-
dig melegítjük, míg az edény
fala mentén meg nem látjuk az
elsô felfelé szálló gyöngyöket.
Miért csak addig? Azért, mert
a forralt bort – nevével ellen-

Mint mindennek, így a forralt
bor készítésének is megvannak
a maga apró titkai. Készülhet
bármilyen színû borból, a lé-
nyeg, hogy a nedû kifogástalan
minôségû legyen, hiszen az
alapanyag minôsége alapjai-
ban határozza meg a végter-
mék karakterét. Én fehérborból
ritkán készítem, mivel megjele-
nése – a fûszerek és a gyümöl-
csök hatására – zavaros lesz a
melegítés után. Készülhet
egyébként rozéból és vörösbôl
is, de nálam a siller a tuti be-
futó mint forraltbor-alap! Íme
egy rövid recept, ami szinte az
összes bor esetében beválik. 

Mint a lecsóhoz
Megfelelô ûrtartalmú edény-
ben elkezdünk melegíteni egy
palack bort (0,75 l).
Három evôkanál
nádcukrot, egy rúd
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TIPP: A fűszereket
 teatojásba zárva 

főzzük ki,

így egyszerűbb lesz
 eltávolítani.

bormustra
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magazin
lapcsalád
A KISALFöLd ReNdSZeReS MAgAZINjAI

médiaajánló 2017

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

hirdetési tariFák

magazinjainkban hirdetni
érdemes, mert: 
» a megyében a legnagyobb példányszámban megjelenő magazinok
» célzottan elér egy-egy célcsoportot
» hirdetésével célcsoportja többször találkozik, hiszen olvasóink 

sokáig megtartják, újra és újra előveszik és olvassák kiadványainkat.

Napilapunk színes magazin lapcsaládja olvasóinknak kikapcsolódást, érté-
kes és szórakoztató tartalmat kínál, hirdetőpartnereinknek pedig lehető-
séget nyújt arra, hogy célzottan hirdessenek egy-egy célcsoport részére.

lakás és kert magazin
Magazinunk tematikáját úgy állítottuk össze, hogy örömmel forgassák a kertészkedők, 
az otthonukban növényeket nevelők, a barkácsolók, a lakásukat felújítók, átrendezők 
és azok is, akik új otthont szeretnének építeni.
megjelenik: kéthetente kedden.

lilla magazin
Magazinunkban minden megtalálható, ami egy nőnek fontos: divattanácsok, smink- és 
frizuratrendek, sztárhírek mellett neves szakértői gárda bevonásával készülő cikkek és szép
képes illusztrációk garantálják, hogy hölgyolvasóink szívesen veszik kézbe újra és újra.
megjelenik: kéthetente kedden, Felváltva a lakás és kert magazinnal.

gasztro magazin
Népszerű magazinunkban olvasóink recepteket találnak itthonról és a világ minden tájáról,
olvashatnak étteremkritikát, borajánlót, híreket a legújabb gasztrobloggerek háza tájáról.
megjelenik: minden páros héten szerdán.

heti tv magazin
Hírek a filmek világából, filmajánló, 32 oldalon 57 csatorna 
heti tv-műsora. A tv-magazint olvasóink a hét minden napján forgatják.
megjelenik: minden héten pénteken.

rejtvény magazin
Skandináv, sudoku, rejtvény gyerekeknek.
megjelenik: minden páratlan héten szerdán.

szabadidő magazin
Film, utazás, tudomány, sport, házi kedvencek, természet, autósvilág.
megjelenik: minden páros héten csütörtökön.

regényújság
Irodalom mindenkinek: sztárok kedvenc olvasmányai, képregény, mese, folytatásos regény,
női irodalom, krimi, grafológiai összefüggések, fejtörők, bloggerek, toplisták, kritikák, könyv-
ajánlók. Kéthetente tartalmas és értékes olvasnivaló a Regényújságban.
megjelenik: minden páratlan héten csütörtökön.

egység Felület ár

1 [ 1/24 oldal fekvő ] 18.000 Ft
2 [ 1/12 oldal álló ] 36.000 Ft
3 [ 1/8 oldal fekvő ] 54.000 Ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 108.000 Ft

12 [ 1/2 oldal fekvő ] 216.000 Ft
24 [ 1/1 oldal – a/4 ] 432.000 Ft

technikai költségek:
a hirdetések elkészítéséért külön 
költséget nem számolunk fel.
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kisalföld
iNfOquelle
toP angEbotE aus ungarn

MédiaajáNlÓ 2017

érvéNyes:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik negyedévente 
színes kivitelben,
a/5-ös méretben.

kiHagyHaTaTlaN
lEhEtőség:
Mutassa be vállalkozását 
a szoMszédos ausztriában! 
Hirdessen a lapcoM zrt. 
néMet nyelvű Hirdetési 
kiadványában, és növelje
Megrendelői száMát!

a lapcom zrt. hirdetési szolgáltatásokról szóló Ászf-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

TeCHNikai iNfOrMáCiÓk
Nyomás: heatszet.
papír: sc-b 52g/nm.
Technikai költség:
a hirdetések elkészítéséért külön
költséget nem számolunk fel. 

HirdeTésMegreNdelés
és árkedvezMéNyek felől
érdeklődHeT:
9400 sopron, frankenburg út 2/a
tel.: 99/511-388, +36-70/329-6039
Web: www.infoquelle.hu
E-mail: info@infoquelle.hu

➜

HirdeTési Tarifák
egység felüleT MéreT lisTaár

1 [ 1/8 oldal ] 62 x 43 mm 17.500 ft
2 [ 1/4 oldal álló ] 62 x 90 mm 35.000 ft
2 [ 1/4 oldal fekvő ] 128 x 43 mm 35.000 ft
4 [ 1/2 oldal álló ] 62 x 184 mm 70.000 ft
4 [ 1/2 oldal fekvő ] 128 x 90 mm 70.000 ft
8 [ 1/1 oldal álló ] 128 x 184 mm 140.000 ft
cíMoldal [ az oldal alján ] 63 x 75 mm 60.000 ft

az árak az áfáT NeM TarTalMazzák.

iNfOrMáCiÓk HiTeles fOrrása: 
iNfOquelle
német nyelvű magazinunkban lehetőséget adunk arra, hogy önök bemutathassák ajánlataikat
ausztriában. osztrák szomszédaink évtizedek óta érdeklődnek a magyarországi szolgáltatások
és kereskedelmi kínálatok iránt, keresik a számukra kedvező árú ajánlatokat, amelyek megis-
mertetésére nagyszerű lehetőséget nyújt az infoquelle magazin.

MiérT HirdesseN az iNfOquellébeN?
az infoquelle magazin minden szolgáltatási területnek lehetőséget kínál a megjelenésre. a ma-
gyarországi magas színvonalú, ám barátságos árakkal dolgozó egészség-, szépségipar és ven-
déglátás vagy az ipari, mezőgazdasági szolgáltatók – úgy mint kertépítők, építőipari és
autószervizzel foglalkozók – egyaránt eredménnyel jelenhetnek meg az infoquellében. 

a burgenlanddal szomszédos sopron–kapuvár–csorna–Mosonmagyaróvár–győr régió olyan
kínálattal rendelkezik, amely minőségben és mennyiségben is képes kiszolgálni azokat, akik ér-
deklődnek a magyarországi kínálatok felől, és szeretnének a jó szolgáltatásokhoz kedvező áron
hozzájutni.

TerjeszTési TerüleT
EisEnstadt • MattErsburg • nEusiEdl aM sEE • Parndorf • siEgEndorf iM burgEnland
• dEutschkrEutz • Pöttsching • st. MargarEthEn iM burgEnland • rohrbach bEi
MattErsburg • schattEndorf • Mörbisch aM sEE • trausdorf an dEr Wulka • rust 
• grosshöflEin • Marz • WulkaProdErsdorf • horitschon • nikitsch • klingEnbach 
• loiPErsbach iM burgEnland

felárak
KIEMELT OLDAL: 20% HÁTOLDAL: 30%
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k2
GyőR ÉS TÉRSÉGE HETILAPJA

médiaajánló 2017

nagykErEtEs hirdEtésEk*
Egység fElülEt mérEt hirdEtési díj

1 [ 1/24 oldal ] 44 x 41 mm 15.000 ft
2 [ 1/12 oldal fekvő ] 92 x 41 mm 30.000 ft
2 [ 1/12 oldal álló ] 44 x 85 mm 30.000 ft
3 [ 1/8 oldal fekvő ] 140 x 41 mm 45.000 ft
3 [ 1/8 oldal álló ] 44 x 129 mm 45.000 ft
4 [ 1/6 oldal fekvő ] 188 x 41 mm 60.000 ft
4 [ 1/6 oldal álló ] 44 x 173 mm 60.000 ft
4 [ 1/6 oldal ] 92 x 85 mm 60.000 ft
6 [ 1/4 oldal fekvő ] 140 x 85 mm 90.000 ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 92 x 129 mm 90.000 ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 44 x 261 mm 90.000 ft
8 [ 1/3 oldal fekvő ] 188 x 85 mm 120.000 ft
8 [ 1/3 oldal álló ] 92 x 173 mm 120.000 ft
12 [ 1/2 oldal fekvő ] 188 x 129 mm 180.000 ft
12 [ 1/2 oldal álló ] 92 x 261 mm 180.000 ft
15 [ junior page ] 140 x 217 mm 225.000 ft
16 [ 4/4 egység ] 188 x 173 mm 240.000 ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 360.000 ft

az árak az áfát nEm tartalmazzák.

hirdEtési
ÁRAK
érvényEs:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik hetente szombatonként
a Kisalföld napilapba befűzve, 
Győr és környéke előfizetőinek, 
29.600 példányban.

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

tEchnikai információk
és anyaglEadási határidők:

nyomás: ofszet.
rácssűrűség: 40 lpc (100 lpi).
Technikai, anyagleadással
kapcsolatos kérdéseivel,
problémáival, kérjük, hívja
a 96/504-491-es telefonszámot.
technikai költség:
a hirdetések elkészítéséért külön 
költséget nem számolunk fel. 
megrendelési határidő:
a megjelenést megelőző 
kedden 16 óráig.
leadási határidő:
nyomdakész anyag esetén a megjele-
nést megelőző kedden 17 óráig; nem
nyomdakész anyag esetén a megjele-
nést megelőző hétfőn 16 óráig. 

BővEBB információ: 
9021 Győr, Újlak u. 4/A
Tel.: 96/504-444

➜

tErjEsztési tErülEt
Abda, Öttevény, Győr-Jancsifalu, Adyváros, Nádorváros, Gyárváros, Marcalváros I–II., 
Kismegyer, Szabadhegy, Pinnyéd, Sziget, Belváros, Révfalu, Kisbácsa, Nagybácsa, 
Likócs, Kisbajcs, Vének, Szőgye, Nagybajcs, Ménfőcsanak, Győrújbarát, Gyirmót, 
Győrszentiván, Gönyű-Károlyháza, Gönyű-Dózsamajor, Gönyű I., Vámosszabadi, 
Nagyszentjános, Bőny, Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, 
Ikrény, Rábapatona, Enese, Bezi, Győrsövényház, Lébény, Mosonszentmiklós, Kunsziget,
Börcs, Tét, Gyömöre, Szerecseny, Gecse, Gyarmat, Csikvánd, Tétszentkút, Koroncó, 
Koroncó-Haraszt, Tét-Lesvár, Nyúl, Écs, Pannonhalma, Ravazd, Románd, Bakonygyirót, 
Bakonyszentlászló, Győrság-Halomalja, Győrság, Pázmándfalu, Nyalka, Táp, Tápszentmiklós,
Bakonypéterd, Lázi, Veszprémvarsány, Sikátor, Tarjánpuszta, Győrasszonyfa, Töltéstava,
Pér, Mindszentpuszta, Mezőörs, Rétalap, Sashegypuszta, Győrszemere-Nagyszentpál, 
Győrszemere, Felpéc, Kajárpéc, Tényő, Hollómajor, Sokorópátka

A K2 a Kisalföld közéleti hetilapja, megjelenik minden szombaton a Győrben, és a város
vonzáskörzetén élő előfizetőknek. Aktuális, elemző, tényfeltáró írásokat közöl a Hét témája
rovatban. Minden számban mélyinterjú jelenik egy véleményformáló közéleti szereplővel. A
lokálpatriotizmust erősíti a Retró rovat. A civil társadalomból hoz pozitív példákat az Arcok
sorozat, erősítve a helyi közösségeket. Természetesen a művészeteknek is jut hely, a Kulisz-
szák mögött rovatban az olvasó különlegességekbe, érdekességekbe pillanthat be. Az inter-
aktivitást, a társadalmi párbeszédet erősíti az Olvasói sms, a Talentum rovatban pedig
bemutatjuk azokat a diákokat, akikre büszkék vagyunk. Végül, de nem utolsó sorban a
sport sem hiányozhat, olvasmányos arcképekkel.

fElárak
CÍMOLDAL: 100% HÁTOLDAL: 50%

ElőzEtEs EgyEztEtés után Eltérő formákkal és mérEtEkkEl is
készséggEl állunk rEndElkEzésérE. 



a z  i n n o v at í v  m é d i a c s o p o r tl a p c o m

k2 hirdEtő
KeReSKeDeLMI éS INFoRMÁcIóS KIADVÁNy

médiaajánló 2017

nagykErEtEs hirdEtésEk*
Egység fElülEt mérEt hirdEtési díj

1 [ 1/24 oldal ] 44 x 41 mm 8.000 ft
2 [ 1/12 oldal fekvő ] 92 x 41 mm 16.000 ft
2 [ 1/12 oldal álló ] 44 x 85 mm 16.000 ft
3 [ 1/8 oldal fekvő ] 140 x 41 mm 24.000 ft
3 [ 1/8 oldal álló ] 44 x 129 mm 24.000 ft
4 [ 1/6 oldal fekvő ] 188 x 41 mm 32.000 ft
4 [ 1/6 oldal álló ] 44 x 173 mm 32.000 ft
4 [ 1/6 oldal ] 92 x 85 mm 32.000 ft
6 [ 1/4 oldal fekvő ] 140 x 85 mm 48.000 ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 92 x 129 mm 48.000 ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 44 x 261 mm 48.000 ft
8 [ 1/3 oldal fekvő ] 188 x 85 mm 64.000 ft
8 [ 1/3 oldal álló ] 92 x 173 mm 64.000 ft
12 [ 1/2 oldal fekvő ] 188 x 129 mm 96.000 ft
12 [ 1/2 oldal álló ] 92 x 261 mm 96.000 ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 192.000 ft

az árak az áfát nEm tartalmazzák.

hirdEtési
ÁRAK
érvényEs:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik két hetente szombaton-
ként a Kisalföld napilapba befűzve, 
Győr és környéke előfizetőinek, 
26.000 példányban.

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

tEchnikai információk
és anyaglEadási határidők:

nyomás: ofszet.
rácssűrűség: 40 lpc (100 lpi).
Technikai, anyagleadással
kapcsolatos kérdéseivel,
problémáival, kérjük, hívja
a 96/504-491-es telefonszámot.
technikai költség:
a hirdetések elkészítéséért külön 
költséget nem számolunk fel. 
megrendelési határidő:
a megjelenést megelőző 
csütörtök 16 óráig.
leadási határidő:
a megjelenést megelőző 
csütörtök 16 óráig. 

bővEbb információ: 
9021 Győr, Újlak u. 4/A
Tel.: 96/504-444

➜

tErjEsztési tErülEt
Abda, Öttevény, Nádorváros, Gyárváros, Kismegyer, Szabadhegy, Pinnyéd, 
Sziget, Belváros, Révfalu, Kisbácsa, Nagybácsa, Likócs, Nagybajcs, Ménfőcsanak, 
Győrújbarát, Gyirmót, Győrszentiván, Vámosszabadi, Győrújfalu, Győrzámoly, 
Győrladamér, Dunaszeg, Ikrény

fElárak
CÍMOLDAL: 100% HÁTOLDAL: 50%

ElőzEtEs EgyEztEtés után Eltérő formákkal és mérEtEkkEl is
készséggEl állunk rEndElkEzésérE. 

A Kisalföld K2 Hirdető címmel kéthetente jelenik meg kiadványunk Győr és környékén Kisal-
föld napilap előfizetéssel nem rendelkező otthonokban.

A K2 Hirdető a hatékonyabb információeljutás és gondolatébresztő tartalom eljuttatása
érdekében szombatonként kerül a postaládába. Kiadványunk a K2 hetilap tematikájából 
az aktuális hirdetési kínálatunkkal együtt nyújt korrekt tájékoztatást. 

Kedvező hirdetési tarifáival ár-érték arány tekintetében a legjobb választás az induló kis-
vállalkozások számára. Kiegészítésként tudjuk ajánlani nagyobb vállalkozások részére, akik
a széles körű lefedettség elérése érdekében törekednek a hetilapban való megjelenésre. 

A Kisalföld portfólió megbízható és hatékony  tagjaként a K2 Hirdető méltán vívta ki part-
nereink elköteleződését.



a kiadvány hirdetési tarifái

www.cgr.hu – internetes megjelenés
ALAPMEGJELENÉS: 12.000 ft/év
(név, cím, telefonszámok, e-mail cím, webcím, 5 keresőszó)

EXTRA MEGJELENÉS: 20.000 ft/év
(név, cím, telefonszámok, e-mail-cím, webcím, 10 keresőszó, 
részletes leírás, találati listás első megjelenés elhelyezése, videó elhelyezése)

technikai és anyagleadási
információk:
Anyagleadás e-mailen:
tiff, eps vagy jpg fájlban (min. 300 dpi).
Határidő: telefonos egyeztetéssel.

hirdetésmegrendelés
és árkedvezmények iránt
érdeklődhet:
9021 Győr, Újlak u. 4/A
Tel.: 96/504-533 • Fax: 96/504-429

az árak a teljes körű grafikai kivitelezést igen, 
de az áfát nem tartalmazzák.
A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je 
megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

felület egység méret hirdetési tarifa

[ alapreGisztráció ] 5 sor – 45.900 ft
[ 1/8 oldal ] 1 egység 62 x 43 mm 81.900 ft
[ 1/4 oldal álló ] 2 egység 62 x 89 mm 141.900 ft
[ 1/4 oldal fekvő ] 2 egység 130 x 43 mm 141.900 ft
[ 1/2 oldal álló ] 4 egység 62 x 181 mm 281.900 ft
[ 1/2 oldal fekvő ] 4 egység 130 x 89 mm 281.900 ft
[ 1/1 oldal ] 8 egység 130 x 181 mm 391.900 ft

belső borítók
  felület egység méret hirdetési tarifa

[ 1/8 oldal ] 1 egység 62 x 43 mm 100.000 ft
[ 1/4 oldal álló ] 2 egység 62 x 89 mm 180.000 ft
[ 1/4 oldal fekvő ] 2 egység 130 x 43 mm 180.000 ft
[ 1/2 oldal álló ] 4 egység 62 x 181 mm 300.000 ft
[ 1/2 oldal fekvő ] 4 egység 130 x 89 mm 300.000 ft
[ 1/1 oldal ] 8 egység 130 x 181 mm 600.000 ft

hátoldal
felület egység méret hirdetési tarifa

[ 1/8 oldal ] 1 egység 62 x 43 mm 200.000 ft
[ 1/4 oldal álló ] 2 egység 62 x 89 mm 350.000 ft
[ 1/4 oldal fekvő ] 2 egység 130 x 43 mm 350.000 ft
[ 1/2 oldal álló ] 4 egység 62 x 181 mm 500.000 ft
[ 1/2 oldal fekvő ] 4 egység 130 x 89 mm 500.000 ft
[ 1/1 oldal ] 8 egység 130 x 181 mm 800.000 ft

kuponos hirdetések
felület méret hirdetési tarifa

[ 1 db kupon ] 130 x 43 mm 35.000 ft

egyéb felületek
rovaton belül
i. hely 30.000 ft
ii. hely 20.000 ft
iii. hely 15.000 ft
rovaton kívül
alsó/felső pagina 450.000 ft
lapszél 450.000 ft
borítók
címoldal extra 450.000 ft
Gerinc 150.000 ft

➜
➜

megjelenés:
2017. október
méret:
A/5, teljes színes kivitelben.
példányszám:
65.000 db
terjesztési terület:
Győr közigazgatási területe.

a z  i n n o v at í v  m é d i a c s o p o r tl a p c o m

kisalföldi
cégregiszter
mindenki benne vAn!

médiaajánló 2017

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.
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SzaBadidő
magazin
A kISALFöLD NAPILAP SZóRAkoZTATó mAGAZINjA

mÉdiaajánló 2017

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

elÉrHetőSÉg:
Lapcom Zrt.
9021 Győr, Újlak u. 4/A
Tel.: 96/504-444

➜

technikai költség: a hirdetések 
elkészítéséért külön költséget nem
számolunk fel.
megrendelési határidő: a megjele-
nés hetét megelőző héten hétfő.
leadási határidő: nyomdakész
anyag esetén a megjelenést megelőző
héten csütörtök 12 óra, nem nyomda-
kész anyag esetén a megjelenés hetét 
megelőző héten hétfő.

HirdeSSen a kiSalFöld 
SzaBadidő magazinBan!
» Napilapos olvasótábor 

– magazinos kontaktusszám!
» Erős olvasói affinitás a téma iránt!
» Tematikus kapcsolódás, PR, 

szponzorációs megoldások!

➜

SzaBadidő magazin
- a megÉlHető ÉlmÉnyek
Moziba be! – Premierek, werk-információk, kritika, filmekhez kapcsolódó kis hírek, érdekes-
ségek. • Kalandra fel! – Az utazás-túra oldalakon színes programajánlat, kirándulás és uta-
zási tippekkel, túraötletekkel, látnivalókkal külföldön és belföldön egyaránt. Naprakész
információk nyitvatartásról, akciókról, fesztiválokról, rendezvényekről. 3–4 város mozaik-
szerű bemutatása. • Mozgás! – Beszélgetés sztárokkal, akik sportolnak szabadidejükben. • 
Jó kondiban! – Dr. Gajdács Ágnes testsúlygyógyász interaktív rovata (test)súlyos témákról.
Sztárbőrönd – Sztárinterjú ismert és népszerű emberrel, aki utazási szokásairól kedvenc
helyeiről mesél és ad tippeket. • Tudta? – Ami a levegőben van: tudományos hír, kutatás, je-
lenség közérthető megvilágításban. A politikától, az egészségen át a migrációig több témát
is érinthet. • Házi kedvencek – Aktuális programok, események éppúgy megtalálhatók az
oldalpáron, mint a gazdikereső, az olvasói levél vagy a hasznos tudnivalók. Esetenként egy-
egy állat otthoni tartásához adunk hasznos tanácsokat. • Autósvilág – Aktuális hírek, érde-
kességek és autós tesztek. • Natúra – Állatok és növények bemutatása mozaikszerűen és
tematikusan.

HirdetÉSi tariFák
egySÉg Felület mÉret HirdetÉSi díj

1 [ 1/24 oldal fekvő ] 44 x 41 mm 18.000 Ft
2 [ 1/12 oldal fekvő ] 92 x 41 mm 36.000 Ft
4 [ 1/6 oldal fekvő ] 188 x 41 mm 72.000 Ft
4 [ 1/6 oldal ] 92 x 85 mm 72.000 Ft
6 [ 1/4 oldal álló ] 92 x 129 mm 108.000 Ft
8 [ 1/3 oldal fekvő ] 188 x 85 mm 144.000 Ft
8 [ 1/3 oldal álló ] 92 x 173 mm 144.000 Ft
12 [ 1/2 oldal fekvő ] 188 x 129 mm 216.000 Ft
12 [ 1/2 oldal álló ] 92 x 261 mm 216.000 Ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 432.200 Ft
24 [ hátsó belső borító ] 210 x 290 mm 475.200 Ft
24 [ hátoldal ] 210 x 290 mm 540.000 Ft

az árak az áFát nem tartalmazzák.

a kiSalFöld olvaSói:
Olvasottságunk: napi 220 ezer fő. Eladott példányszámunk: 57 ezer/nap. 
Nemek aránya: 55% nő, 45% férfi. Felnőtt, aktív emberek, 20–59 éves: 61%. 
Főként városlakók: 61%, ebből győri: 32%. Végzettségüket tekintve kissé 
képzettebbek az átlagnál: minimum középiskola: 57%, főiskola, egyetem: 24%. 
Az átlaghoz képest többen aktív keresők: 56%.

ÉrvÉnyeS:
2017. január 1-jétől.
megjelenik kéthetente
csütörtökönként.
Terjesztett példányszám: 56.700
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Bojnár Anita
E-mail: abojnar@lapcom.hu
Tel.: 06-30/581-0610

Speciális megjelenési lehetőség a Szabadidő magazinban 
a Bemutatkozó oldal. Irányított kérdések szerint 
készült bemutatkozó cikk az oldal alján 188x85 mm 
méretű hirdetéssel, mely megjelenés ára 80.000 Ft + áfa.

»

29gasztromagazin

együttlét. Másnap aztán egy jó reggeli, ki-
zárólag friss, házias termékekből, aztán
egy kis kirándulás, pihenés. Akár lovaglás
is. Rigópuszta sokkal több,mint egy finom,
különleges, friss alapanyagokból, termé-
szetesmódon készült, népies
ételeket kínáló vendéglő.
Rigópuszta az ösz-

szes épületével, a
táncteremmé alakít-
ható nagy csűrrel, a
szépen kialakított
nagy étteremház-
zal, a lovardával, az
állatkarámokkal, a
sátorozóhellyel, a
kis panziós szobák-
kal a nyugalom, a ki-
kapcsolódás szigete.

Fizetett hirdetés

Győrtől és Mosonmagyaróvártól egyaránt
karnyújtásnyira, Mecsér tőszomszédságá-
ban, Rigópusztánmegállt az idő. A gaszt-
ronómia, a szabad természet, a családi
programok édes ölelésében azt kapja
megmindenki, amit remél. Jó ételeket, iz-
galmas programokat, családi szertartások
emlékezetes szervezését. Mindenki mást,
mégis ugyanazt. Boldog órákat, akár na-

pokat, melyek pillanatoknak tűnnek. Érde-
mes felkeresni Rigópusztát*
Megyénk nagyvárosaiból is alig ne-

gyedórányi autózásra van Rigópuszta. A
tanyasi világot épületeivel megidéző hely
mamár a technikaminden vívmányával
felszerelt, szükséges is ez, esküvőket,
nagy családi születésnapokat, céges ren-
dezvényeket is tartanak itt. De Dönci és
Gabi, Rigópuszta lelkei szívesen szervezik
ezeket. Ám szerintük a hely varázsát nem
csupán a nagyrendezvényeken, a több
száz fős fogadásokon vagy az egyszeri
ebédeken lehet megtapasztalni.
Rigópusztára akár sátorozni is el lehet

menni. A sejtelmes éjszakában a táj vadjai,
őzek, vaddisznók, fácánok tűnnek fel. A tá-
bortűznél vagy a grillen frissen pácolt fi-
nomhúsok sülnek. Hangulat, barátság,

Rigópuszta Győrből és Mosonmagyaróvárról kerékpárral is jól megközelíthető.

Rigópuszta, az együttlét igazi
családi, baráti élménye

Fotók: Mészáros Mátyás
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SzaBadidő
magazin
A kISALFöLD NAPILAP SZóRAkoZTATó mAGAZINjA

mÉdiaajánló 2017

ÉrvÉnyeS:
2017. január 1-jétől.
megjelenik kéthetente
csütörtökönként.
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Bojnár Anita
E-mail: abojnar@lapcom.hu
Tel.: 06-30/581-0610

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

megjelenÉS:
kiSalFöld: kéthetente csütörtökön.
dÉlmagyarorSzág:
kéthetente csütörtökön.

terjeSztÉS:
Győr-moson-Sopron, Csongrád megye.

tecHnikai adatok:
tükörmÉret: 188 x 261 mm.  
PaPír: 52 g, javított újságnyomó.
terjedelem: 24 oldal.  
nyomáS: coldset.
rácSSűrűSÉg: 120 lpi.
megrendelÉSi Határidő: 
A megjelenés hetét megelőző héten hétfő.

anyagleadáS:
adatHordozón: CD, DVD.
Formátumok: tiff, jpeg, pdf.
FelBontáS: 300 dpi.
A hirdetések színhelyességét csak előre 
átadott proof alapján tudjuk garantálni.

áSzF:
A hirdetés megjelentetésétől a kiadó eláll-
hat, amennyiben az törvénybe ütközik
vagy a kiadó üzleti érdekeit sérti. A hirde-
tésekre a kiadó Általános Szerződési Felté-
telei vonatkoznak.

duó ár
Felület mÉret HirdetÉSi ár ki + dÉlmagyar

Borító 2 210 x 290 mm * 475.000 Ft 857.639 Ft
Borító 3 210 x 290 mm * 475.000 Ft 857.639 Ft
Borító 4 210 x 290 mm * 540.000 Ft 975.000 Ft
1/1 188 x 261 mm 432.000 Ft 780.000 Ft
1/2 álló 92 x 261 mm 216.000 Ft 390.000 Ft
1/2 fekvő 188 x 129 mm 216.000 Ft 390.000 Ft
1/3 álló 92 x 173 mm 144.000 Ft 260.000 Ft
1/3 fekvő 188 x 85 mm 144.000 Ft 260.000 Ft
1/4 álló 44 x 261 mm 108.000 Ft 195.000 Ft
1/4 álló 92 x 129 mm 108.000 Ft 195.000 Ft
1/4 fekvő 140 x 85 mm 108.000 Ft 195.000 Ft
1/6 92 x 85 mm 72.000 Ft 130.000 Ft
1/6 álló 44 x 173 mm 72.000 Ft 130.000 Ft
1/6 fekvő 188 x 41 mm 72.000 Ft 130.000 Ft
1/8 álló 44 x 129 mm 54.000 Ft 97.500 Ft
1/8 fekvő 140 x 41 mm 54.000 Ft 97.500 Ft
1/12 álló 44 x 85 mm 36.000 Ft 65.000 Ft
1/12 fekvő 92 x 41 mm 36.000 Ft 65.000 Ft
1/24 fekvő 44 x 41 mm 18.000 Ft 32.500 Ft

az árak az áFát nem tartalmazzák.
*vágott mÉret. kiFutáS: +5 mm minden irányBan.

szabadidő magazin

14 Sztárbőrönd Szükösdi Judit
rovata

Iszak Eszter: Az úti cél
mindegy, csak meleg legyen

Mi van a bőröndben?

– Mindig nagy bőrönddel uta-
zom, két napra is körülbelül
annyi holmival, mintha tizen-
négy napra mennék. Fényké-
pezőgép biztosan van a
bőröndben, mert imádok fotóz-
ni. Füldugó, anélkül nem tudok
aludni. Könyv. Mindig van ná-
lam olvasnivaló, akár kettő is,
mert attól függ, hogy mi illik a
hangulatomhoz: komoly, elgon-
dolkodtató művet vagy valami
vidámabbat szeretnék. Zene.
Például a bossa nova énekesnő,
Bebel Gilberto dalait hallgatom
és nagyon szeretem a Thievery
Corporation – Saudade című
lemezét. A legszebb albumnak
tartom, minden perce kincs –
osztotta meg velünk Eszter.

Még meghódításra vár Brazília,
Varázslatos Fülöp-szigetek

– Az úti cél kiválasztása mindig
attól függ, hogy mennyi szabad-
időm van, mekkora a költségkeret
és kivel megyek. Számomra az
elsődleges szempont az, hogy me-
leg legyen. Egyetlen kivétel van ez-
alól: ha síelni indulunk – kezdte
nevetve lapunknak Iszak Eszter, aki
a modellkedéssel töltött évei alatt
számtalan helyen megfordult. Ami-
kor Thaiföldön élt és dolgozott, egy
filippínó származású lány volt a la-
kótársa, aki sokat mesélt neki a
Fülöp-szigetekről. Eszter tavaly év
elején eljutott a szigetállamba és
rögtön megértette barátnője lelke-
sedését: a festői táj, a fehér ho-
mokos, gyönyörű strandok, a még
érintetlen természet őt is magával
ragadta. Egy hetet töltött Bora-
cay-on a szerelmével, Dobrády
Ákos énekessel. Eszti egyedül a
gasztronómia által nyújtott örömö-
ket nem tudta kiélvezni a szigeten,
mert sem a halat, sem a tengeri
herkentyűket nem szereti, így a
menü kilencven százalékát kizárta.

A műsorvezető szerint a thai és a
vietnami konyha sokkal ízletesebb,
színesebb, de szerencsére finom
gyümölcsökből nem volt hiány a
Fülöp-szigeteken sem.

Megérte érmét dobni

a Trevi-kútba

– Szerencsés vagyok, hogy a mo-
dellkedés által sok helyre eljutot-
tam. A családom nem volt tehetős,
édesanyám egyedül nevelt. De
együtt elutaztunk Görögországba,
tizenöt éves lehettem, emlékszem,
hogy mennyire lenyűgözött min-
den, teljesen el voltam ájulva a
tengerparttól – mesélte Eszti.
– Azóta Olaszországban renge-

tegszer jártam, érdemes volt a Tre-
vi-kútba érmét dobnom: a mondás
igaznak bizonyult, újra és újra visz-
szatértem Rómába, de dolgoztam
Veronában és Milánóban is. Kíná-
ban három hónapot éltem, Hong-
kong nálam a top 3 városban biz-
tosan benne van, a szmog, a
felhőkarcolók közé beszoruló meleg
ellenére is. Imádom azt a nyüzsgő

Ausztrália és Los Angeles is

Eszter imádja Ázsia nyüzsgő életét, itt épp Japánban pózol a lányokkal.

A luxus

nem elsődleges

szempont Iszak

Eszternek,
ha

szállásról
van szó,

mivel nagyo
n kevés

időt tölt n
yaralás

alatt a négy

fal között
.

komBinált HirdetÉSi tariFák:
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ElérHEtőség:
Lapcom Zrt.
9021 Győr, Újlak u. 4/a
Tel.: 96/504-444

➜

technikai költség: a hirdetések 
elkészítéséért külön költséget nem
számolunk fel.
Megrendelési határidő: a megjele-
nés hetét megelőző héten hétfő.
leadási határidő: nyomdakész
anyag esetén a megjelenést megelőző
héten csütörtök 12 óra, nem nyomda-
kész anyag esetén a megjelenés hetét 
megelőző héten hétfő.

HirdEssEn a kisalFöld 
rEgényújságban!
» napilapos olvasótábor 

– magazinos kontaktusszám!
» Erős olvasói affinitás a téma iránt!
» Tematikus kapcsolódás, Pr, 

szponzorációs megoldások!

➜

rEgényújság - az értékEk MEntén
Az OlVAsás élméNyéNEk újrA FElFEdEzésE – minDEn, ami iroDaLom
sztárkönyvtár – népszerű emberek olvasási élményei, szokásai, kedvencei
Titkok a kéziratban – Írásszakértő nagyítója alatt írók, költők személyiségjegyeit vizsgáljuk
Novellák – a mai magyarországról - a magyar radír országos Szépirodalmi Pályázat legjobbjai 
Kritikák, könyvújdonságok – a könyvpiac naprakész tematikus felhozatala
Képregény – Elfelejtett értékek: rejtő Jenő regényeinek rajzolt-meseszerű változata 

Korcsmáros Pál tollából
Folytatásos regény - Sisterland – Curtis Sittenfeld bestsellere
Játék – irodalmi fejtörők nyereményekért
KétHarisnya könyvet olvas – Bloggerek a polc előtt - mit érdemes levenni
Világjáró – Hírek a világból

a kisalFöld olvasói:
Olvasottságunk: napi 220 ezer fő. Eladott példányszámunk: 57 ezer/nap. 
Nemek aránya: 55% nő, 45% férfi. Felnőtt, aktív emberek, 20–59 éves: 61%. 
Főként városlakók: 61%, ebből győri: 32%. Végzettségüket tekintve kissé 
képzettebbek az átlagnál: minimum középiskola: 57%, főiskola, egyetem: 24%. 
Az átlaghoz képest többen aktív keresők: 56%.

érvényEs:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik kéthetente
csütörtökönként.
Terjesztett példányszám: 56.700
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Werner Krisztina
E-mail: werner.krisztina@kisalfold.hu
Tel.: 06-96/504-449

Mintaoldalak

18 REGÉNYÚJSÁG

Novella

Ilyen
egyszerűen

Illusztráció

Kustán Roland

E
lőször az éttermekkel szakított. Fölösle-
ges. Végül is tud főzni egy-két egyszerűbb
dolgot, leveseket, egytálételeket. A leg-
többször krumplit sütött, azt nagyon sze-

rette, mindig volt a kamrában egy-két kiló, a
konyhaszekrény tetején olaj. A lakásban a fűtést
huszonkét fokról húszra állította, éjszakára tizen-
hét helyett tizenhatra, és zoknit húzott, mielőtt
lefeküdt. Nem is érezte a különbséget.

Nem ment többet fodrászhoz, magának
festette a haját, egy idő után magának is vágta.
Eleinte elég rémesen nézett ki, de egy-két
csattal megtűzögetve ki lehetett bírni, amíg
újra megnőtt. A barátnőivel már nem ká-
vézókban találkozott, inkább meghívta őket
magához. Abból a pénzből, amit ott elköl-

tenének, egy hónapig is elteázgathat velük
otthon. A gyógyteákba cukor se kell, az er-
kélyén meg nő elég menta.

A bérletét még sokáig megvette, szeretett
nyugodtan olvasgatni a metrón, villamoson,
nem akart azon idegeskedni, jön-e az ellenőr,
aztán belátta, hogy ezt a luxust már nem
engedheti meg magának. Onnantól kezdve, ha
tehette, gyalogolt, ha nagyon muszáj volt
utaznia, bliccelt. Megtanulta hamar kiszúrni az
ellenőröket, általában ötvenes, kövér, rosszul
öltözött nőket, legtöbbször már a megállóban.
Ilyenkor gyorsan leszállt. Már nem vitt magával
könyvet, ha ment valahová.

A tévét hamar kiköttette, rég nem érdekelték
azok a műsorok, a filmeket letöltötte az in-
ternetről. Ahhoz ragaszkodott a legtovább.
Időről időre jelentkezett egy-egy álláshirde-
tésre, olyankor elhitte magának, hogy még
képes tenni valamit, hogy nem adta fel. Eleinte

az ismerőseivel is levelezett, de egyre rit-
kábban. Hogy ő kapott egyre kevesebb üze-
netet, vagy egyre kevésbé volt kedve rájuk
válaszolni, nem tudta, nem is akart utána-
gondolni. Nem volt kíváncsi se az aggódó
kérdésekre: „Van-e már munkád?”, se a so-
pánkodásokra: „Jaj, te szegény, micsoda vi-
lágban élünk+” Vagy az ismerősök maradtak el,
mert féltek, hogy segítséget fog kérni? Vagy
szégyellték, hogy nem tudnak segíteni?

Amikor már második hónapja nem tudta
kifizetni a havidíjat, felmondták az inter-
net-előfizetését, ahogy a telefonját is. Még egy
darabig elérhető volt, nem mintha olyan sokan
hívták volna, aztán megszűnt a száma. Ko-
rábban el se tudta volna képzelni, hogy így is
lehet élni, most meglepődött, mennyire nem
zavarja az őt körülvevő csend. Olvasott. Már
nem látogatták meg a barátnők, a menta vadul
burjánzott odakinn az erkélyen.

KISS JUDIT ÁGNES
költő, író
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kapcsolja a humoros irodalom. A kék hírekkel,
terrorizmussal, háborúkkal átszőtt munka után
a viccek segítenek neki leginkább ellazulni,
elengedni a megrázó eseményeket. A korábban
népszerű vicclapokra, a Hahota-sorozatra és a
Ludas Matyira örömmel gondol vissza.

A fikció műfajban szereti Dan Brown könyveit,
amely valóságon alapuló történelemmel, művé-
szettörténettel átitatott regénysorozat. – Nagyon
izgalmas, hogy a kötetekből kaphatunk kis infor-
mációmorzsákat például da Vinciről, amelyeknek
aztán utánajárhatunk – dörzsölte a tenyerét és
kiemelte, egy manapság mostohábban értékelt
műfaj, a versek rengeteget adtak számára. A kor-
társ lírát ritkábban fogyasztja, de a nyugatos
klasszikusokért rajong a mai napig. Gyűjtemé-
nyében megtalálható Radnótitól József Attilán,
Juhász Gyulán át Vörösmartyig minden jeles ma-
gyar költő műve, amelyek közül is a szerelmes
darabokért dobban meg igazán a tévés szíve. –
Ezek a híres sorok segítettek át lángoló lelkű fi-
atalként szerelmi bánatokon. Kapaszkodót talál-
tam bennük, amiért most is hálás vagyok. Ma
hála istennek szerelmes, szép kapcsolatban élhe-
tek, ezért csak hébe-hóba akadnak kezembe a lí-
rai sorok, de akkor is nagyon jól tudnak esni –
mutatta meg érzékeny oldalát a romantikus férj
és gondoskodó apa.

találta a hőst, akit aztán a barátokkal tovább for-
mált a saját képére – ugrott vissza az időben.

– Gárdonyi regényét még azelőtt kezdtem el
olvasni, mielőtt kötelező feladat lett volna – le-
pett meg a hírszerkesztő. Nevetve avatott be az
akkori gyermekek gondolataiba, amikor el-
mondta, kortársai azért féltek a regénytől, mert
a nyolcvanas évekbeli kiadás, a film jeleneteiből
kifotózott borítóképpel, rettentően vastag volt.
– Emlékszem olyan osztálytársamra, aki asze-
rint szelektálta a kötelező olvasmányokat, hogy
lemérte, hány centi szélesek. Ami másfél centi-
méteren túl volt, azt nem is kezdte el. Engem
nem nyomasztott az ötszáznál is több oldal, a
történet magával sodort – nosztalgiázott és el-
mondta, természetesen Bornemissza Gergővel
azonosult akkoriban. A fiatalságot, a tudást, a
szerelmet, a feltaláló-megmentő hőst szimboli-
zálta számára a karakter.

Kedvenc művei között említi Louis Pergaud
Gombháború című könyvét is, ami olyan
alapmű Franciaországban, mint itthon A Pál ut-
cai fiúk. Tükör a folytonos gyűlölködés előtt.
– Sosem akadtam volna rá, ha általános iskolá-
ban nem kapommeg a jó sportoló, jó tanuló tel-
jesítményemért. Szerettem azért is, mert tele

van argó és szleng kifejezésekkel, amik felem-
legetésével akkoriban vagány lehettem. Meny-
nyit kuncogtunk ezeken a barátaimmal* Társa-
dalmi, politikai ellentétek feszülnek egymásnak,
most ez tetszik benne jobban, de kiskamaszként
ezzel kevésbé foglalkoztam. Érdekes, mivel tud
beszippantani egy könyv: a szerzőnek sikerült,
nyolcszor olvastam végig a történetet.

George Orwell 1984 című művéhez is erősen
kötődik, ugyanis lenyűgözi időtállósága. Kíván-
csi voltam, hírszerkesztés közben szokott-e pár-
huzamot vonni a kötet momentumai és a jelen
között. – Nem kötöm össze a jelent a híres író
meglátásaival – szögezte le. – Politikatudo-
mányt is hallgattam egyetemistaként. A külön-
böző rendszerek működése, a társadalom, a
manipuláció kifejezetten érdekelnek. Foglalkoz-
tat, hogyan irányíthat tömegeket egy csoport. A
témát lenyűgözően rajzolja körbe Orwell, rávi-
lágít, hogy nincs új a nap alatt. A világ összes
elnyomó rendszere ugyanúgy működik alapjá-
ban véve és száz év múlva sem lesz változás.

A líra kapaszkodó volt

Ahogy az élet sem fekete és fehér, Azurák
Csaba sem kizárólag történelmi regényt olvas.
Szívesen nevet a vígjátékok poénjain és ki-

NÉVJEGY AZURÁK CSABA

Azurák Csaba riporter, a TV2 műsorvezetője.
1998-ban végzett a Kodolányi János Főiskolán angol–kommunikáció szakon. A főiskola utolsó
évében már szerződése volt a Magyar Rádióval. Ezután elvégezte a Budapesti Corvinus Egyetem
politikai szakértő szakát is. A TV2 Napló című műsorának riportere, majd Sváby András távozása
után műsorvezetője lett. 2009 decemberétől a Tények című hírműsor műsorvezetője. 2015
márciusától a TV2 aktuális műsorainak főszerkesztője. Nős, két kislány édesapja.

„Igaz, a hírek leginkább digitálisan jut-nak el hozzám, de el sem tudom kép-
zelni, hogy egy regényt gépen olvassak el.
Szerintem a negyvenpluszos korosztály élete
végéig kezébe fogja venni a könyveket, nekemhiányoznának. Szeretem az illatát, a lapoz-
gatását, megjelölni, hol tartok, ahhoz a kéz-
tartáshoz is ragaszkodom, ahogy fogom a
kötetet, olyan jó odatenni a kedvencem az
éjjeliszekrényre. A képernyőről villódzó hír-
folyamból hiányzik az az emberközpontúság, az
intimitás, ami árad az irodalomból.Azurák Csaba

„Valamennyien iste-
nek vagyunk,mond-

ta Buddha. Valamennyien
tudunk mindent. Csak meg
kell nyitnunk az elménket,
hogy meghalljuk saját böl-
csességünket.
Dan Brown: A Da Vinci-kód

HirdEtési tariFák
Egység FElülEt MérEt HirdEtési díj

12 [ 1/2 oldal fekvő ] 188 x 129 mm 216.000 Ft
12 [ 1/2 oldal álló ] 92 x 261 mm 216.000 Ft
24 [ 1/1 oldal ] 188 x 261 mm 432.200 Ft
24 [ hátsó belső borító ] 210 x 290 mm 475.200 Ft
24 [ hátoldal ] 210 x 290 mm 540.000 Ft

az árak az áFát nEM tartalMazzák.
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érvényEs:
2017. január 1-jétől.
Megjelenik kéthetente
csütörtökönként.
Terjesztés: Lapcom Zrt.
Design: Lapcom Zrt.
Felelős szerkesztő: Werner Krisztina
E-mail: werner.krisztina@kisalfold.hu
Tel.: 06-96/504-449

a Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló ÁSZF-je megtalálható a www.lapcom.hu/aszf oldalon.

MEgjElEnés:
kisalFöld: kéthetente csütörtökön.
délMagyarország:
kéthetente csütörtökön.

tErjEsztés:
Győr-moson-Sopron, Csongrád megye. 

tEcHnikai adatok:
tükörMérEt: 188 x 261 mm.  
PaPír: 48,8 g/m2 standard újságnyomó.
tErjEdElEM: 24 oldal.  
nyoMás: coldset.
rácssűrűség: 120 lpi.
MEgrEndElési Határidő: 
a megjelenés hetét megelőző héten hétfő.

anyaglEadás:
adatHordozón: CD, DVD.
ForMátUMok: tiff, jpeg, pdf.
FElbontás: 300 dpi.
a hirdetések színhelyességét csak előre 
átadott proof alapján tudjuk garantálni.

ászF:
a hirdetés megjelentetésétől a kiadó eláll-
hat, amennyiben az törvénybe ütközik
vagy a kiadó üzleti érdekeit sérti. a hirde-
tésekre a kiadó Általános Szerződési Felté-
telei vonatkoznak.

dUó ár
FElülEt MérEt HirdEtési ár ki + délMagyar

Borító 2 210 x 290 mm * 475.000 Ft 857.639 Ft
Borító 3 210 x 290 mm * 475.000 Ft 857.639 Ft
Borító 4 210 x 290 mm * 540.000 Ft 975.000 Ft
1/1 188 x 261 mm 432.000 Ft 780.000 Ft
1/2 álló 92 x 261 mm 216.000 Ft 390.000 Ft
1/2 fekvő 188 x 129 mm 216.000 Ft 390.000 Ft
az árak az áFát nEM tartalMazzák.

*vágott MérEt. kiFUtás: +5 mm MindEn irányban.

koMbinált HirdEtési tariFák:
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Aujnye, de )nom!

A tapsihoz öblítés is kell. 
Nesze pénz, Palcsi, ugorj át 

a korcsmába!

Az olasz király is csak 
nevenapján eszik ilyen 

)nom pörköltöt!

Jól becsaptam az urakat: 
macskákból csináltam 
nyúlpaprikást! Köztük

volt a pap cirmosa, meg 
a jegyző kandúrja is!

Nyau! Nyau! Hogy ízlett 
a nyúlpaprikás…

…a macskákból?

Szabó bakter
a szavát állta és 
el mesélte  Gugás 

Palcsi históriáját.

Amíg a korcsmában a demizsont töltötték, Palcsi nem tétlen- 
  ke dett: néhány fröccsöt leengedett, s ez megoldotta a nyelvét.

Palcsi abban kiegyezett volna, hogy alaposan 
megviszkettette a só, de hátra volt még a böjt. 
Nyolc  hónapra ítélték, nem azért, mert macskák-
ból csinált nyúlpaprikást, hanem mert lopott 
macskákat használt e művelethez.

De még ezzel sem volt vége Palcsi sorsának. Amikor kiszaba-
dult, a jegyző kiderítette: húsz éve nem Jzetett adót, mire 
a végrehajtó úgy ellicitáltatta mindenét, hogy egy fél kapcát 
se hagyott neki, miben az orrát megtörölhette volna.

A terv nem sikerült, Gugás Palcsi kisebb-nagyobb kalandok között 
élte tovább életét, míg végül elköltözött az árnyékvilágból.

A faluból is kiebrudalták Palcsit, egyik sógorához, Rátótra költö-
zött, ahol elsőbb is azt akarta megvalósítani, hogy a lakosokkal 
arréb tolja a templomot, hogy jobban belesüthessen a nap.

A korcsmából sebesen szétvitték Palcsi csínyének hírét, s amint 
leszállt az éjszaka, a legények ellátogattak a parókiára, majd 
a végrehajtó háza elé, s éktelen nyávogással macskazenét adtak.

A következő háznál meglepetés érte a csend-
háborí tó  kat. A jegyző sóra töltötte puskáját, 
kilőtt az utcára, és Gugás Palcsit farba találta.

A Macskanyúzó nevet onnan kapta, hogy egyszer kilenc macskát lopott össze, megnyúzta valamennyit, felaprította és 
megfőzte. S aztán a falu előkelőségeit: a papot, a jegyzőt,  a végrehajtót nagy instálással meghívta – nyúlpaprikásra.
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Humor

Ennivalóra keveset költött, néha rácsodál-
kozott, milyen keveset eszik. Bár végül is nem
csoda, alig mozgott. Az öltözködés korábban se
került sokba, egyetemista kora óta turkálókból
szerezte be a ruháit. Furcsa módon a koz-
metikus sokáig hiányzott: az arckrémek, a
frissen szőrtelenített test érzete. Házilag hiába
próbálgatta, a borotvától begyulladt a bőre.
Lassan megszokta, hogy szabadon nő a szőrze-
te, már nem zavarta. Szívesen hordott hosszú
szoknyát, nadrágot, és hát ki előtt is vetkőzött
volna le?
Hetente fürdött. Miután kiszállt a kádból,

kimosta benne a ruháit, aztán a vödröt meg-
merítette a vízben, felmosott. Ezzel a szennyes
lével öntötte le a vécét minden reggel, a
nagydolog után. Tiszta akart maradni.
Nem tudta, ki intézte el neki az ételszállítást

az önkormányzatnál, talán a szomszédok, a
gondozónőt nem engedte be, de az ebéd
mindennap ott volt a küszöbön. Nem nézte, mi
az, megette, arra gondolt, legalább azt a pénzt
is költheti vízre, villanyra, fűtésre, amiből főzött
volna. Attól félt a legjobban, hogy a lakását
elveszti, hogy kilakoltatják, és az utcára kerül,
onnan meg beviszik valami koszos-mocskos
szállóra, büdös részegek közé, miközben ő
világéletében utálta az alkoholt. Vagy ami még
rosszabb, börtönbe zárják, és megbüntetik
valamiért, amiért leginkább neki kéne meg-
büntetnie másokat. Egyszer összeírta, kiket,
aztán elégette a listát, nem volt már benne
bosszúvágy. Csak éppen egyre nagyobb nul-
lának érezte magát. Napról napra nagyobbnak,
hatalmas, üres körnek, míg a végén már
akkorának, hogy nem fért ki az ajtón.
Attól kezdve nem ment ki többet az utcára.

Már nem volt szüksége onnan semmire. A haját
sem festette többé. Centikre lenőtt a festék,
látszottak az ősz csíkok a haja tövén.
A gázszolgáltatást tél elején kapcsolták ki. A

kemény fagyok valamikor január közepén ér-
keztek, beálltak a folyók is. Nem szívesen
vetkőzött le a fürdéshez, éjjel-nappal rajta volt
az összes pulóver. A kamra mélyén talált
sütőrum belülről melegítette. Mire elaludt, már
nem is fázott.
Sosem gondolta volna, hogy így lesz vége.

Ilyen egyszerűen. A szociális gondozónőnek
tűnt fel, hogy az ételhordó érintetlenül maradt
a küszöbön. Mikor bementek hozzá, még élt,
ágya mellett kinyitva az Isteni színjáték francia
fordításban. A konyhaszekrény tetején meg
volt fagyva az olaj.

„
Attól kezdve nem ment ki

többet az utcára. Már nem volt
szüksége onnan semmire.
A haját sem festette többé.
Centikre lenőtt a festék,
látszottak az ősz csíkok

a haja tövén.

Egy megtörtént vicc
A múltkor találkoztam az utcán egy barátommal,egy vállalati igazgatóval, akit két év óta nemláttam. Megörültem neki és kérdeztem: – Holjártál annyi ideig, hogy sehol sem láttalak?– Hát kérlek, el voltam utazva – felelte.Faggatni kezdtem:– Hol, merre utaztál?– Kérlek, el voltam utazva.Az utolsó szó jogán így feleltem:– Hát miért nem fellebbeztél?

Tessék

nevetni!
viszonyban a di-
rekcióval, mégis nagyon
szépen megkérnélek...
– Hogy lépjek fel? Neked nagyon szívesen,

boldogan, parancsolj.
Erre Ő belevág a beszédembe.
– Nem azt kérem, hogy fellépjél, hanem hogy

vegyél egy jegyet.

A leleményes komikus

Ennek a kis történetnek nem én vagyok a
főszereplője, de olyan remek, hogy megírom.
A kövér komikus pénzzavarba került, de

szerencséjére leleményes volt és tudott magán
segíteni.
Volt egy gazdag vezérigazgató jó ismerőse s

mikor végre bejutott hozzá, a következő dumát
vágta ki.
– Méltóságos Uram, a jövő héten lesz egy

estém a Vigadóban, amelyre van szerencsém
tisztelettel meghívni.
– Nagyon köszönöm, kedves művész úr, élni

is fogok a meghívással. Mibe kerül egy jegy?
– Húsz pengő – mondta a komikus.
A vezérigazgató elővette a tárcáját és kivett

belőle egy ropogó húszast és már nyújtotta is. A
komikus, mielőtt a pénzt átvette volna, halkan
így szólt.
– Nem baj méltóságos uram, hogy az

előadás nem lesz megtartva és jegy sincs?
A vezérigazgató megértette a dolgot s ne-

vetve szólt:
– Á, dehogy baj, csak tessék – és átnyújtotta

a bankjegyet.
A komikus egy pillanatig csodálkozóan nézte

a pénzt, majd kissé indignálódva mondta:
– Mi az, hát a méltóságos asszony nem

jön?

Radó Sándor (Rahó, 1891. május 3. –
Budapest, 1944. december) magyar színész.
A kor híres, népszerű kabarészínésze és
kupléénekese volt.

A kis Halmai jutalomjátéka

Ez most történt nemrég.
A művészkávéházban ülök, odajön hozzám

nagy lihegve a kis Halmai Imre, az ifjú komikus
gárda egyik kimagasló egyénisége.
– Kedves Radó bátyám, egy nagy kérésem

van hozzád.
– Parancsolj – mondom –, vágd ki, miben

lehetek szolgálatodra.
– Hát kérlek a jövő vasárnap délelőtt lesz a

Kamara Varietében a jutalomjátékom, én tu-
dom ugyan, hogy Te nem vagy a legjobb

Radó a „Rotschild lánya” című filmben
Fenyvessy Évával.
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álláshirdeTések

családi hirdeTések

apróhirdeTések
állásT kÍnál 445 ft/szó
állásT keres 1.016 ft/hirdetés max. 20 szóig adható fel.

sárga kiemelés felára 622 ft/megjelenés

kiskereTes álláshirdeTések
hasáb- hirdeTési díj hirdeTési díj
milliméTer felüleT méreT fekeTe-fehér színes

10 [ 1/10 HMM ] 33 x 10 mm 8.636 ft 10.414 ft
20 [ 1/20 HMM ] 33 x 20 mm 17.272 ft 20.828 ft
30 [ 1/30 HMM ] 33 x 30 mm 25.908 ft 31.242 ft
20 [ 2/10 HMM ] 68 x 10 mm 17.272 ft 20.828 ft
40 [ 2/20 HMM ] 68 x 20 mm 34.544 ft 41.656 ft
60 [ 2/30 HMM ] 68 x 30 mm 51.816 ft 62.484 ft

1 héT online megjelenési felár: 6.350 ft
a fenTiekTől elTérő méreTekről érdeklődjön hirdeTésfelvéTeli irodáinkban.

hirdeTési díj hirdeTési díj
felüleT méreT fekeTe-fehér színes

Családi hirdeTés [ 1/50 HMM ] 33 x 50 mm 2.540 ft 3.048 ft
Családi hirdeTés [ 1/70 HMM ] 33 x 70 mm 3.429 ft 4.064 ft
Családi hirdeTés [ 2/50 HMM ] 68 x 50 mm 4.953 ft 5.969 ft
Családi hirdeTés [ 2/70 HMM ] 68 x 70 mm 6.985 ft 8.382 ft
Családi hirdeTés [ 2/90 HMM ] 68 x 90 mm 8.890 ft 10.795 ft
Családi hirdeTés [ 3/70 HMM ] 102 x 70 mm 10.414 ft 12.573 ft
ebbe a kaTegóriába TarToznak az „in memoriam”  hirdeTések is!

gyászhirdeTések
hirdeTési díj hirdeTési díj

egység felüleT méreT magánszemély közüleTi

1 [ 1/48 ] 43 x 47 mm 8.382 ft 16.764 ft
2 [ 1/24 ] 90 x 47 mm 16.764 ft 33.528 ft
4 [ 1/12 ] 90 x 98 mm 33.528 ft 67.056 ft

foTó a gyászhirdeTésbe: +20% felár
a kereTfajTák és az idézeTek nem módosíTják az áraT. a részleTekről érdeklődjön hirdeTésfelvéTeli
irodáinkban vagy Telefonon a hirdeTésfelvéTelen.

nyomás: ofszet.
rácssűrűség: 40 lpc (100 lpi).

Technikai, anyagleadással kapcsolatos 
kérdéseivel, problémáival, kérjük, hívja
a 96/504-538-as telefonszámot.

Technikai költség: a hirdetések elkészíté-
séért külön költséget nem számolunk fel. 
anyagleadás e-mailen: tiff, eps vagy jpg
fájlban (min. 300 dpi).
leadási határidő: megjelenés előtt 2 mun-
kanappal, 16 óráig. 

Technikai információk és anyagleadási haTáridők:
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iNgatlaNhirdetések

járműhirdetések

ApRóhiRdETéSEk
ApRóhiRdETéS 318 ft/szó
ApRóhiRdETéS iRányáRRAl 191 ft/szó Max. 20 szóig adható fel.

SáRGA kiEMEléS FEláRA 622 ft/megjelenés

kiSkERETES inGATlAnhiRdETéSEk
hirdetési díj hirdetési díj

felület méret fekete-fehér szíNes

FoTó nélkül [ 1/30 HMM ] 33 x 30 mm 3.556 ft –
FoTóVAl [ 1/50 HMM ] 33 x 50 mm 7.620 ft 10.160 ft

ApRóhiRdETéSEk
ApRóhiRdETéS 318 ft/szó
ApRóhiRdETéS iRányáRRAl 191 ft/szó Max. 20 szóig adható fel.

SáRGA kiEMEléS FEláRA 622 ft/megjelenés

kiSkERETES JáRMűhiRdETéSEk
hirdetési díj hirdetési díj

felület méret fekete-fehér szíNes

FoTó nélkül [ 1/30 HMM ] 33 x 30 mm 3.175 ft –
FoTóVAl [ 1/50 HMM ] 33 x 50 mm 5.080 ft 6.985 ft

egyéb hirdetések
ApRóhiRdETéS 318 ft/szó
kERES-kínál – 20.000 Ft-os értékhatárig 762 ft/hirdetés Max. 20 szóig adható fel.
kERES-kínál – 50.000 Ft-os értékhatárig 1.270 ft/hirdetés Max. 20 szóig adható fel.

SáRGA kiEMEléS FEláRA 622 ft/megjelenés

techNikai iNformációk és aNyagleadási határidők:
Nyomás: ofszet.
rácssűrűség: 40 lpc (100 lpi).

Technikai, anyagleadással kapcsolatos 
kérdéseivel, problémáival, kérjük, hívja
a 96/504-538-as telefonszámot.

technikai költség: a hirdetések elkészíté-
séért külön költséget nem számolunk fel. 
anyagleadás e-mailen: tiff, eps vagy jpg
fájlban (min. 300 dpi).
leadási határidő: megjelenés előtt 2 mun-
kanappal, 16 óráig. 

hirdetésfelvétel:
9021 Győr, Újlak u. 4/A
Tel.: 96/504-422
Fax: 96/504-429
E-mail: ugyfelszolgalat@kisalfold.hu

9400 Sopron, Frankenburg út 2/A
Tel.: 99/511-388
Fax: 99/312-266
E-mail: sopronpress@kisalfold.hu

9200 Mosonmagyaróvár, 
Régi vámház tér 14.
Tel.: 96/577-577
Fax: 96/214-266
E-mail: hirdetes.ovar@lapcom.hu

9400 Csorna, Templom u. 6.
Tel.: 96/593-418
Fax: 96/260-164
E-mail: rabakozpress@kisalfold.hu

➜
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