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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!
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BÚTORHÁZ
Egészségpénztár, bankkártya, TICKET, ACCOR,  

Erzsébet utalvány, SZÉP-kártya cafeteria elfogadóhely. 

TERMÉKEINK BÁRMELY FÁBÓL, TÖBB SZÍNBEN, EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

 Győr, Bartók Béla u. 1. • Tel.: 96/329-026, 70/3819-218  
www.goldbutorhaz.hu (Vidéki pu-tól 100 m-re, bejárat az Eszperantó u. felől!)

Üzletünk a kormányrendelet miatt minden hétköznap 9-15 h-ig 
tart nyitva a rendelet visszavonásáig! A nyitvatartási időben 

korosztálytól függetlenül várjuk vásárlóinkat! 
Szombaton zárva, de hívható a 06-70/381-9218-as számon. 90040012

• Szekrények
• Ágyak, ágykeretek
• Komódok,  
 éjjeliszekrények stb.
• Matracok

TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

W W W . T E T O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT! +36 30 / 476 78 38
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Visszavonásig!
SZEZONÁLIS AKCIÓ

vidanet.huA tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

TV, internet és telefon  
csomagja mellé Billerbeck 
ágynemű lehet az ajándéka.

A tavasz virágzó
meglepetései

90040006

Konyhakész

Áraink az áfát tartalmazzák! 

Tel.: 30/254-32-34
ZORA PLUS KFT
EUTR: AA5948196

Gyôr
zorapluskft@gmail.com

TÛZIFA RENDELHETÔ! 

Ömlesztett, konyhakész
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17.500 Ft/m3 (1x1x1 m)

CSER/GYERTYÁN 3.400 Ft/q (34 Ft/kg)
AKÁC 4.400 Ft/q (44 Ft/kg)

ZÖLDTERÜLET- 
GONDOZÁS!
- Fűnyírás
- Fűkaszálás
- Fakivágás 
- Sövénynyírás 
- Gyepszellőztetés 
- Minden egyéb kerti munka

GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN!
06-30/976-2345
web: funyirasneked.hu

90030024
90020015

Emelőkosaras  
gépjárművel 
munkát vállalok 
16 méteres 
magasságig.
•	veszélyes		

fakivágás
•	ereszcsatorna	

tisztítás
•	kéményjavítás
•	festés
Bármilyen	
munkaterületre,	
ami	a	magasban	
végzendő.

Kiss	Arnold:	0620/278-3554
kissarnold79@freemail.hu
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Best-Art
Konyha és Gardrób

Stúdió

AKCIÓNK
TOVÁBBRA IS TART!
Konyhaszekrények  
és tolóajtós  
gardróbok 
már  

75.000 Ft/fm-től 
Az akció visszavonásig tart!

Tel.: 06-70/414-3844 • www.bestartbutor.hu  
info@bestartbutor.hu

90040014

rövid határidővel, közvetlenül a gyártótól
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TM Profil Kft. • Győr, Serfőző u. 2. • Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Nyitva: h.-p. 8-17 h, szo. 8-12 h

   • gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre vakolatok  • vakolatrendszerek, kiegészítők
• hőszigetelő anyagok • padlókiegyenlítők • profilok, élvédők, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit, márvány könyöklők

G I P S

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!

Kültéri hőszigetelő 
rendszer!

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!
Az árakról érdeklődjön személyesen!

• POLIFARBE VAKOLAT-AKCIÓ (1.1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell)

HOMLOKZATI  
Hungarocell EPS 80

5 cm ............................ 800 Ft/m2

7 cm .......................... 1.120 Ft/m2

10 cm ........................1.600 Ft/m2

20020009

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

INNTALLER
TERMÉKEK 

SZUPER  
AKCIÓBAN

Homlokzati 
hőszigetelés
Állványozással,
Minőségi anyagokkal,
Gyári árakon,
10 év garanciával,
GINOP pályázatírással.

+36 70 / 3899 338 // pannonszig.hu // info@pannonszig.hu
 

Kérje ingyenes
helyszíni felmérésünket!

Tavaszi 20%-os  akció
90030006

Az akció visszavonásig érvényes.

9011 Győr, Egysori út 1.  •  06-20/9-566-303

90030031

BELTÉRI AJTÓK  

RAKTÁRRÓL 6-FÉLE SZÍNBEN

ALUMÍNIUM REDŐNYÖK  
RAKTÁRRÓL, TÖBBFÉLE SZÍNBEN

Rába-Ablak Kft.
INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

KERSNER BÚTOR OUTLET

ETO-Park Pláza, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. • Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351, www.kersner.hu
Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!

A kormányrendelet értelmében a kialakult egészségügyi vészhelyzet miatt nyitvatartásunk a következőképpen változik: 
Hétfőtől-Vasárnapig 9:00-15:00 óráig! Árukiadás minden nap 14:30-ig! Megértésüket köszönjük és jó egészséget kívánunk!

2020.04.24-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

90040004

HATALMAS TAVASZI  
ÁRENGEDMÉNYEK

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN!

Kanapé
textilbőr, 
ágygépes

399.900 Ft helyett  159.900 Ft 229.900 Ft helyett  79.900 Ft

Dublin sarok
ágyneműtartós, 
ágyazható

69.900 Ft-tól

Prémiumkategóriás  
franciaágyak

Ágyazható  
kanapék

149.900 Ft helyett 59.900 Ft

Gyerek heverők
ágyneműtartós

79.900 Ft helyett  12.900 Ft
Basti sarok

274.900 Ft helyett  129.900 Ft

279.900 Ft helyett  139.900 Ft

Mozaik sarok
ágyneműtartós, ágyazható

499.900 Ft helyett  229.900 Ft

Broadway sarok
állítható fejtámlás,  
ágyazható

269.900 Ft helyett  109.900 Ft

Papenburg sarok 
ágyazható

Bergen U-forma

394.900 Ft helyett  179.900 Ft

Kedves Ügyfeleink! Kedves Olvasóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járványügyi 
helyzetre való tekintettel a Győri Szuperinfó legközelebb 

2020. április 30-án jelenik meg, 
illetve ügyfélszolgálati irodánk (9027 Győr, Tátika utca 1.) 

 tOvábbra is határOzatlan ideig zárva tart! 

Megértésüket köszönjük!
Kérdéseiket, észrevételeiket  

a gyor@szuperinfo.hu e-mail címen továbbra is várjuk!
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ABLAKFELÚJÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL, GARANCIÁVAL!
• SOFA ablakok • régi ablakok
• műanyag ablakok

Másodlagos vízvezető elhelyezése

• Hőszigetelt üveg csere
• vasalat-beállítás • gumicsere

30/630-7328 • nett.ablakszerviz@gmail.com
www.ablakszerviz-movar.hu 99020029

27 éve az Önök  szolgálatában

GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

Anna vagyok, 4 éves.
Nevelőszülőt keresek!   
Kőszegen vagy 
60 km-es körzetében élsz?

Jelentkezz nevelőszülőnek!

+36 20 417 1129
sos.hu/neveloszulo

90040008

98110086

Szükségmegoldások 
helyett pályázz!
Akár biciklitároló építésére is 
megnyerheted az 1,2 millió Ft-os 
fődíjat az OTP Business Társasházi 
Pályázatán.
Akár a lakók maguk is pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek 
meghatalmazással. A beadásnak nem, a nyeremény átvételének 
azonban feltétele, hogy a társasház az OTP Banknál vezesse 
pénzforgalmi számláját.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.17. 
 
A tájékoztatás nem teljes körű.  
Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat   
06 1 20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

OTP_THT_Palyazat_Bicikli_161x227.indd   1 2020. 01. 27.   16:34

90040005

I M P r e s s z U M
Győr

kiadja: a Pention kft. 

Megjelenik 60.000 

példányban Győrben és 

környékén.

Hirdetésfelvétel:

9027 Győr, Tátika u. 1. 

tel.: 96/310-991

Felelős vezető:

Battyányi Csaba

Lapzárta: kedd 14 óra

terjeszti: Arrabona Post

Szerkesztőségünk a jogsza-
bályokba ütköző,  etikailag 
kifogásolható hirdetések 

közlésétől elzárkózik,  
a megjelent hirdetések 
tartalmáért felelősséget 

nem vállal.  A hirdetésekkel 
kapcsolatos reklamációt   

 a megjelenést követő  
8 napon belül fogadunk el.

Győr-Moson-sopron megyei
Békéltető testület

9021 Győr, Szent István u. 10/a
9001 Győr, Pf. 673

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

• Helyi hírek

• Bulifotók

• Babafotók
• Győri programok
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Sokat 
Segít  

az 1+1 %!
Már több mint 20 éve, 1997 

óta dönthetjük el, hogy adónk 
1 százaléka mely civilszer-
vezeteket, egyházakat, vagy 
kiemelt költségvetési elő-
irányzatot segítse a további 
működésében.

Elöljáróban leszögezhetjük:  
az 1+1 % felajánlása nem kerül 
semmibe sem, de nagyon sokat 
tud segíteni. Sajnos azonban 
régóta általános tapasztalat, 
hogy tíz adózóból kevesebb 
mint a fele, mindössze 4 él a be-
fizetett adó 1 %-ának nonprofit 
szervezetek felé történő felaján-
lásával, pedig ezek az összegek 
fontos bevételi forrást jelentenek  
a szervezeteknek, nagyban járul-
nak hozzá tevékenységük támo-
gatásához, céljaik eléréséhez. 

A Nemzeti Adó-és Vámhi-
vatal honlapján (www.nav.gov.
hu) található tájékoztató sze-
rint idén is lehetőség van arra, 
hogy az adózó rendelkezzen az 
összevont adóalap után befize-
tett személyi jövedelemadója  
1+1 %-ról. Ezt legkésőbb 2020. 
május 20-áig az szja-bevallás-
tól függetlenül is megteheti.  
Magánszemélyként az idén is 
dönthet úgy, hogy a megfizetett 
személyi jövedelemadójának 1 
%-át felajánlja egy regisztrált ci-
vil szervezetnek, további 1 %-át 
pedig valamely technikai szám-
mal rendelkező vallási közösség-
nek vagy a kiemelt költségvetési 
előirányzatnak, ami 2020-ban 
a Nemzeti Tehetség Program. 
A felajánlásra jogosultak listája 
megtalálható a NAV honlapján. 
Nagyon fontos: amennyiben  
a NaV készíti el az adóbeval-
lását, akkor is lehetősége van 
arra, hogy felajánlja az 1 %-ot!  
Döntsünk felelősséggel!

Lényeges még, hogy 2020. má-
jus 20-ai határidő jogvesztő, ami 
azt jelenti, hogy ha az adózó ezt 
követően rendelkezik befizetett 
személyi jövedelemadója 1+1 
%-ról, a rendelkezése érvényte-
len és késedelmét igazolási kére-
lemmel sem mentheti ki. A nyi-
latkozat postai vagy elektronikus 
úton egyaránt benyújtható.

„Győri Szülészetért” Alapítvány

Kérjük, hogy támogassa alapítványunkat a szülészeti 
osztály betegellátási színvonalának növelésében!

Adószám: 18531668-1-08
Bankszámlaszám:  

10400511-05101584-00000000

04010083

KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI MINDAZON TÁMOGATÓKNAK,  
AKIK A 2018. ÉVI SZJA 1%-ÁT AZ EGYESÜLET RÉSZÉRE FELAJÁNLOTTÁK.

KÉRJÜK AJÁNLJA FEL ADÓJA 1%-ÁT 2020-BAN IS EGYESÜLETÜNK JAVÁRA!

Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik
Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete

(adószám: 18980196-1-08)

www.essegyor.hu

Az így befolyt összeget, 272.833 forintot,  
az esélyegyenlőség kiegyenlítésére használjuk fel.
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ÉSSE

KEDVES „VOLT” ÉS JELENLEGI 
JEDLIKES DIÁKOK!

Iskolánk alapítványa a Generátor Alapítvány ezúton  
kéri segítségeteket, hogy a személyi jövedelem-  
adótok 1%-át ajánljátok fel az alapítvány céljaira,  
vagy ismerősök meggyőzésével segítsetek ebben.
Fő célunk a tehetséges diákok segítése, valamint  

az iskola felszereltségének javítása.

ADÓSZÁMUNK: 18535143-1-08

Köszönjük:
a GySzC Jedlik Ányos Középiskola diáksága 

és tantestülete nevében!
90010049

1881 óta az emberiesség szolgálatában!

Adója 1%-ával
támogassa

a Magyar Vöröskereszt
Győr-Moson-Sopron
Megyei Szervezetét!

90010066

Adószám: 19116873-1-08
Legyen Ön is ÉLETMENTŐ!

Elsősegélynyújtás, véradás, szociális támogatás!

Köszönjük!
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autista és értelmileg sérült fiataljait!

Adószám: 18510425-2-08

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

90010051

Adója 1%-val kérem  
segítse a mindszentpusztai  

Autista Lakóotthon  
és Kézművesház munkáját.

1%
1%

1%
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1%

Könyvajánló

A rák ellen -egy új életmód - egy új életmód
A szerző tehetséges és ígéretes agykutatónak indult, 31 éves korá-

ban azonban kiderült, hogy agydaganata van. Személyes hangvételű, 
mélyen megindító könyvében nem csupán a rákkal vívott küzdelmét 
kísérhetjük végig, de tanúi lehetünk annak a gyökeres átalakulás-
nak is, ahogyan a hagyományos orvostudomány kizárólagos hívéből  
az embert testi-lelki egységében szemlélő orvossá vált, aki felismerte: 
testünk természetes védekező rendszereinek sokoldalú mozgósításával 
igenis leküzdhető (sőt megelőzhető) a rák.

Könyvéből többek között megtudhatjuk:
•	 hogyan ötvözhetők a hagyományos orvosi kezelések az alter-

natív gyógyító eljárásokkal
•	 hogyan állítsuk össze étrendünket úgy, hogy kerüljük a rákkeltő 

ételeket, ugyanakkor növeljük a rák ellen ható, az immunrend-
szert erősítő élelmiszerek mennyiségét

•	 hogyan szűrjük ki környezetünkből a veszélyes anyagokat:  
rákkeltő háztartási szerek és helyettesítőik

•	 miképpen küzdhetjük le a rákkal szembeni tehetetlenség  
érzését, serkenthetjük pszichésen immunrendszerünk erőit, 
szerezhetjük vissza testi-lelki egyensúlyunkat

•	 milyen nagy szerepe van a rák elleni védekezésben a testmoz-
gásnak, a jógának és a meditációnak

A szerző magyarázatai világosak és közérthetőek, érveléseit  
a legfrissebb tudományos adatokkal támasztja alá. Könyve egyszer-
re személyes hangvételű memoár, nívós ismeretterjesztő munka és 
önsegítő irodalom.

"A rák elsősorban nem genetikai eredetű – az életmódunkkal függ 
össze."

forrás: bookline.hu

dAvid ServAn-Schreiber

A kellemetlen közérzet velejárói a fájdalom 
és a láz. Nézzük hogyan csillapítsuk ezeket!

A fájdalomnak számtalan típusa létezik: tom-
pa, szúró, hasogató, lüktető. A legfontosabb kü-
lönbség, hogy a fájdalom akut vagy krónikus. 
Az akut fájdalom bajt jelez; a krónikus valami 
régebbi fájdalom, károsodás visszamaradása, ami 
több mint 3 hónapig fent marad. Az akut fájda-
lom főleg, ha mellkasi-hasi tájékon jelentkezik, 
életveszélyes is lehet, ezért nagyon komolyan 
kell venni, sürgősen forduljunk orvoshoz! A fáj-
dalmak enyhítésére alkalmazhatunk gyógysze-
reket, tartósabb hatású tapaszokat vagy akár 
természetes módszereket is: hideg borogatást 
gyulladásra, kopásra meleg borogatást. A moz-
gás szintén krónikusfájdalom-csillapító módszer 
lehet, ne feledkezzünk el róla!

A gyógyszeres lázcsillapítók (melyek egyben 
fájdalomcsillapítók is) különböző hatóanyagúak 

lehetnek, így eltérő hatásmechanizmussal, ha-
táserősséggel fejtik ki hatásukat. Emellett egyé-
ni különbségek is lehetnek abban, hogy az adott 
szervezet számára melyik gyógyszer nyújtja leg-
inkább a kívánt hatást. Ha gyógyszer hatására 
sem megy le a láz, akkor alkalmazzunk fizikális 
módszereket! 39 oC felett kombináljuk a gyógy-
szeres és a fizikális lázcsillapítást. Fizikális 
lázcsillapítási módok a következők: hűfőfürdő 
és hűtőborogatás. Hűtőfürdő: Testhőmérsékle-
tű vizet engedjünk a kádba, üljünk bele, és las-
san hűtsük a víz hőmérsékletét kb. 32 oC-ig. Tíz 
perc után alaposan törülközzünk meg, és ismé-
teljük meg a lázmérést. A hűtőfürdőt meg kell 
ismételni, ha továbbra is nagyon magas a láz. 
Hűtőborogatás: Kellemes hőmérsékletű vízben 
megnedvesített, kicsavart törülközővel burkol-
junk be minél nagyobb testfelületet! Az egész 
folyamatot ismételjük meg egészen addig, amíg 
39 oC alá nem megy a test hőmérséklete!

Fájdalom- és lázcsillapítás ÁPRILISI
AKCIÓ!

További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el  a (beteg)tájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.
Nyitva: h.-p. 700 -2000, szo.: 800 -1400

Telefon: 96/424-066

90040002

Hatékony fájdalomcsillapító, lázcsillapító, gyulladás-
csökkentő hatással. Lágy kapszulája folyékony for-
mában tartalmazza a hatóanyagot. Akár 10 perc alatt 
elkezdi csillapítani a fájdalmát. Vény nélkül kapható 
gyógyszer. Egészségpénztári kártyára vásárolható. 

Baldivian® Night bevont tabletta 30 db

AkusTone fülspray 15 ml
A fülspray összetevői segítenek a megfelelő fülhigiénia 
fenntartásában, megkönnyítik a fülzsírdugó eltávolí-
tását, és megelőzik annak kialakulását. Gyógyászati 
segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.
Egészségpénztári kártyára vásárolható.

Növényi gyógyszer, amely természetes ható-
anyagával (441,35 mg macskagyökér száraz 

kivonat) enyhítheti az alvászavarokat. 
 Vény nélkül kapható gyógyszer.  

Egészségpénztári kártyára vásárolható.

Advil® Ultra Forte  
lágy kapszula 16 db

** Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
***Hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

126,3 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

2.020 Ft

66 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

1.980 Ft

141,3 Ft/ml

AKCIÓS ÁR:

2.120Ft

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Győr, Árpád út 75.
+36-70/388-0598
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

90010030

tipp:
Tudta, hogy ha kevesebb sót használ a főzéshez  
vagy az ételekhez, akkor javul a közérzete?
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YTONG: a hőszigetelés is benne van
a falazóanyagok az épületek egyik legfonto-
sabb, később meg nem változtatható szer-
kezeti elemei. a jelenlegi szabályozások 
mindenkit takarékosságra, a gazdaságosabb 
megoldások keresésére ösztönöznek. 
a hazai családiház-építők ál-
tal régóta ismert és kedvelt 
YtOng falazóelemek,  
az érvényben lévő ener-
getikai rendelet külső 
falazatokra vonatkozó 
követelményeit - az 
új fejlesztésű Ytong 
lambda terméktípussal 
- már 37,5 cm vastag-
ságtól kiegészítő hőszi-
getelés nélkül is teljesítik.  
az Ytong termékek használatá-
val egyrétegű energia hatékony, kör-
nyezetbarát, korszerű falazatok építhetők, ez-
által a kiegészítő hőszigetelések idő- és költség 
vonzata megtakarítható. az Ytong lambda 
37,5 cm termék használatával a követelmény-
értéknél jobb hőszigetelő képességű falakat 
(U=0,22 W/m2K) építhetünk úgy, hogy nem 
kell bosszankodnunk az esetleg rosszul kivite-
lezett, csúnyára sikerült, páratechnikai hibák-
tól hemzsegő kiegészítő hőszigetelés miatt. 

az Ytong lambda 50 cm széles elemeivel még 
jobb, U=0,17 W/m2K hőszigetelő képességű 
falazatok építhetők egyetlen munkafolyamattal. 
az Ytong elemek a „tér minden irányában” azo-
nos mértékben hőszigetelnek. Így a hőhidak,  

a páralecsapodás és a penészedés ellen 
egyaránt védelmet nyújtanak. 

az YtOng tisztán ásványi eredetű 
anyag, ezért nem éghető. a magas 
tűzállóságon felül optimális nyo-
mószilárdsággal 
rendelkezik. Ki-
váló hőfokcsilla-
pítása nemcsak 

a téli időszakban 
biztosít kellemes hő-

mérsékletet a lakás-
ban, de megakadályozza az 

épület nyári túlmelegedését 
is. viszonylag nagy mérete 
miatt az építési munka gyor-
san halad, a munkaidő-meg-
takarítás akár 35% is lehet. 
nagy méretpontosságának 
köszönhetően 2,5 mm-es vé-
konyfugával falazható, ezért  
a hagyományos falazási techni-

kához képest a nútféderes elemeknél akár 80%-
os habarcs-megtakarítással is számolhatunk. 
Kiváló alakíthatósága lehetővé teszi, hogy íves 
falak, érdekes alaprajzú épületek is könnyen 
és hőhídmentesen elkészíthetőek legyenek  
az Ytong építési rendszerrel. 

szakértőnk: 
seper borbála 
Y-YtOng Kft. / győr 

Legutóbbi játékunk nyertese: Ifj. Balázsi Miklós

játék

Megfejtését küldje be 2020.04.27-én 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben  
(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben a gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre.

Megfejtésként 
küldjék be  

a két kép közötti  
5 különbséget!

A helyes  
megfejtést  

beküldők között 
3000 Ft értékű 

édességutalványt 
sorsolunk ki  

a TorTA  
és KArAMeLL 

(Győr)  
felajánlásából.

különbSég kereSő

A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át szerkesztőségünkben, átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.
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Apró
ELADÓ INGATLAN

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINT-
HETŐ INGATLAN: Győrszentivá-
non 1110 nm-es telken, kb. 90 nm-
es, 3 szoba konyhás, konvektoros 
fűtésű, igény szerint felújítandó csa-
ládi ház, teljes alapterületű szuterén-
nel, 3 kéménnyel, garázzsal, fúrt kút-
tal, gazdasági épületekkel eladó. Győ-
ri 1-1,5 szobás, kisebb értékű lakás-
beszámítás lehetséges. Ár: 24,5 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

KULCSOS, ILLETVE MEGTE-
KINTHETŐ INGATLAN: Győr-
Szabadhegyen 609 nm-es, 14,5 m 
széles telken, kb. 100 nm-es, 3 szoba 
konyhás, jó elrendezésű, gázfűtéses, 
átfogó felújítást igénylő családi ház 
pincével, 16,5 nm-es garázzsal eladó. 
Ár: 33 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

KULCSOS, ILLETVE MEGTE-
KINTHETŐ INGATLAN: Győr-
Nádorvárosban 3. emeleti, bruttó 100 
nm-es, nappali és 2 hálószobás, ameri-
kai konyhás, egyedi fűtéses, szigetelt 
tetőtéri téglalakás, plusz mellékhelyi-
séggel, beépített bútorokkal, kamrá-
val, padlástér használattal eladó. Ár: 
30,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbarát jól megközelíthető 
részén, mellékutcában, 800 nm-es 
családi házas építési telek és ezzel 
megegyező méretű saroktelek bőví-
tési lehetőséggel, összközművel, 30 
%-os beépíthetőséggel eladó. A telkek 
ára 14 M Ft., most visszavonásig akci-
óban 10 M Ft.! Tel.: 0620/428-4477.

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINT-
HETŐ INGATLAN: Győrújbaráton, 
jól megközelíthető kellemes, lankás 
környezetben 235 nm-es telekrésszel 
rendelkező, földszinti, 75 nm-es nap-
pali, amerikai konyhás és hálószobás, 

egyedi fűtéses, klimatizált, szigetelt 
téglalakás eladó. Ár: 24,85 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Likócson, kitűnően megköze-
líthető 894 nm-es, 42 m utcafronti 
szélességű, DNY-i tájolású, 2 szintes 
ikerháznak is alkalmas építési telek 
eladó.Minden közmű a telek előtt, az 
utcán található. Beépíthetősége 30 %. 
Ár: 23,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINT-
HETŐ INGATLAN: Győr-Sáráson 
710 nm-es telken kb. 80 nm-es, fel-
újított, átépített, belső két szintes szi-
getelt, klimatizált hétvégi ház, radi-
átoros központi fűtéssel, nagy fedett 
terasszal, bútorokkal együtt eladó. 
Ár: 27,4 M Ft. Az ingatlan egy bér-
beadásra kiváló lakókocsival együtt 
is eladó, melynek vételára 2,5 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINT-
HETŐ INGATLAN: Nyúl jól megkö-
zelíthető forgalommentes utcájában 
670 nm-es telken felépülő, egyen-
ként 76 nm-es, nappali és 3 szobás, 
teraszos ikerház, kamrával, udvar-
résszel, 2020 nyári fűtéskész átadás-
sal eladó. Ár: 30,5 Ft. A vételárhoz 
plusz 3 M Ft-os telekár tartozik. Tel.: 
0620/428-4477.

KULCSOS, ILLETVE MEGTE-
KINTHETŐ INGATLAN: Győr-
Szabadhegyen, 710 nm-es, igény sze-
rint bővíthető telken 5 éves, 2 szintes, 
nem tetőteres, bruttó 190 nm-es, nap-
pali és 5 szobás, 2 fürdős, tetőteraszos 
családi ház eladó. Ár: 89 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrújbarát mellett, kitűnően megkö-
zelíthető, összesen 3,81 HA gyümöl-
csös, 23 sor kb. 1050 db. termő sár-
gabarackfával, beton alapú 150 nm-
es, fedett-nyitott színnel, egyben vagy 
megosztva eladó. Igény és külön meg-
állapodás alapján, a szükséges felsze-
relés és gépek is megvásárolhatók. A 
megosztott kb. 1,9 HA gyümölcsös 
ára 10 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Pannonhalma frekventált részén 942 
nm-es, 44 m utcafronti szélességű sík 
építési telek kitűnő infrastruktúrával, 
30 %-os beépíthetőséggel, 4,5 m-es 
építménymagasságal eladó. Ár: 11,99 
M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Bükfürdői apartmanhotelben üdülőjog 
ingatlanként eladó. 0630/302-6149.

Vonyarcvashegyen strandhoz és Bala-
tonhoz közeli, 718 m2-es építési telek 
piaci ár alatt tulajdonostól eladó. Tel.: 
0630/9292-622.

Mélyen piaci ár alatt Bükön jó álla-
potú, 100 m2-es, földszinti, 3 háló-
szobás, 2 fürdőszobás téglalakás tulaj-
donostól eladó. Tel.: 0630/9292-622.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók stb. ked-
vezménnyel, garanciával, helyi szak-
embertől. Kérjen ingyenes árajánla-
tot! www.redonyosattila.hu. Érd.: 
0630/235-0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása anyagbeszámí-
tással, kézi-, gépi erővel, törme-
lék elszállítással! Földmunkálatok! 
0670/905-3020.

Nyílászárók passzítása, szigetelé-
se, redőnyök, szúnyoghálók, árnyé-
kolók készítése, javítása. 0630/294-
6022. www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klímatelepí-
tés, -forgalmazás. Mosógép, moso-
gatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387, 
0696/421-517.

Kádfényezés beépített állapot-
ban, garanciával! 0620/9262-060,  
www.kadfenyezes.com.

FELÚJÍT-LAK: családi házak, lakások 
komplett felújítása! Festés, burkolás, 
kőművesmunkák, víz- és villanysze-
relés. Érdeklődni: +36-30/872-0564.

Nyílászárók, Redőnyök, Szú-
nyoghálók áprilisban 30-50%-
os kedvezménnyel. Nyugdíja-
soknak +10% kedvezmény! 
0620/500-8185.

Tetőfedést, cserepes lemezezést és 
kisebb. nagyobb bádogos munkákat 
vállalok garanciával. Tel: 0670/632-
8401, Kalonda Kft.

Fűnyírás, fűkaszálás, sövényvágás, 
fakivágás, gyökérkivitel, bozótirtás, 
metszés, kertfenntartás. 0630/403-
6810, 0696/826-322.

Gipszkartonozási munkák: álmeny-
nyezetek, szerelt falak, tetőterek, 
burkolási munkák festés, tapétázás. 
0670/434-0125.

Vállalunk: szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, homlokzatfestést. 
Pontos, precíz munka, korrekt ár. 
0630/265-2478.

VEGYES/RÉGISÉG
Figyelem! Felment a törtarany ára! 
8500 Ft/g-tól! Folyamatos felvá-
sárlás Győrben! Időpont egyezte-
tés után házhoz megyünk! Min-
den óvintézkedést betartunk! 
Fazonarany 15000 Ft/gr-ig, brili-
ánssal díszítve akár 35.000 Ft/g-
ig. Karórák, festmények, por-
celánok. Arany-ezüst pénzér-
mék, papírpénzek. Teljes hagya-
ték felvásárlás! 0670/381-6861,  
www.dunagaleria.hu

ÁLLÁST KÍNÁL

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

• 14 éves szakmai   
 tapasztalattal
• több száz, sikeres  
 ingatlan-értékesítéssel  
 rendelkezem.

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

REDÕNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, 
napellenzõk, harmonikaajtók, 

szúnyoghálók szerelése, javítása.
Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/994-2258.

96090005

Önállóan dolgozni tudó  
BÚTORASZTALOST KERESÜNK  

MAGAS FIZETÉSSEL
4-8 órás munkakörbe, azonnali kezdéssel.

Jelentkezés önéletrajzzal  
az info@bestartbutor.hu e-mail címen.

Érd.: 06-70/414-3844

90030026

90040007

90030047

A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

Szeretnél  
jobb munkát,

több fizetéSt?

nézd meg a legfrissebb állásokat!

Közintézményekbe portaszolgálat 
ellátására munkatársakat keresünk 
Győrbe. Tel: 0670/361-1330. Brow-
ning Secutite Kft.
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90040010

FÉSZEK CSILLÁR  
Tel.: 96/338-782 • 20/444-2869 • 20/365-5814

FÉSZEK ÁRUHÁZ,
Győr, Mészáros L. u. 1. Speciális nyitvatartás: h.-p. 8-15, szo. 8-13 h

SZAKÉRTELEM  
ÉS AKCIÓK  

VÁLTOZATLANUL!! 
www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS ÉS  

 TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

LÁMPA OUTLET ÉS TAKARÉKOS IZZÓ SZAKÜZLET
Fészek Csillár

90040003

90030048

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT CSAK 
SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSRA VAN LEHETŐSÉG.
Győr, Bem tér 14/b. Szt. György Egészségcentrum (105. rendelő) 

Tel.: 06-20/530-1342 • www.entdental.hu

dr. Hushegyi Edina
fogszakorvos
Laser Dentist

•	Esztétikai	fogászat
•	Fogmegtartó	
kezelések

•	Fogpótlások
•	Lézeres	kezelések

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.  
(volt Zöldért telep a szabadhegyi vasútállomásnál)

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig, szo. 8-11 óráig
Tel: +36-70/312-7854, +36-70/312-7962, +36-96/209-059

facebook.com/lemezdiszkont

A készlet erejéig!

T-20 SZÍNHIBÁS  
TRAPÉZLEMEZ 0,6

nettó: 1.299 Ft /m2

bruttó 1 650 Ft/m2
AKCIÓ!
RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45
barna, téglavörös, meggypiros színben
nettó 1.575 Ft/m2 

bruttó: 2.000 Ft /m2 

Palatetők bontás nélküli felújítása. 

Bádogos Szaküzlet

90040009

90040011

MINŐSÉGI MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Győr, Puskás Tivadar u 4.  
(Berger udvar)
Telefon: +36 96/416-980  
Mobil: +36 70/375-0017,  
 +36 20/214-2160
Email: info@mipnyilaszaro.hu   
www.mipnyilaszaro.hu

Hirdetésfelvétel:
96/310-991

CSIKUSZ-CSIK KFT.
H-9023 Győr Fehérvári út 80. (EPFU telep)

Tel: 06-30/8-700-600
E-mail: csikuszo�ce@gmail.com
Web: www.trapezcsikusz.com

TRAPÉZLEMEZ- 
CSEREPESLEMEZ 
KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ
950 Ft+ÁFA/m2-től

bruttó: 1207 Ft/m2-től

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICS-
PANEL FORGALMAZÁSA!  

98010065


