ZÖLDTERÜLETGONDOZÁS!
90030024

- Fűnyírás
- Fűkaszálás
- Fakivágás
- Sövénynyírás
- Gyepszellőztetés
- Minden egyéb kerti munka

G yő r é s kö r z e t e 
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GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN!
06-30/976-2345
web: funyirasneked.hu

A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

AKCIÓK

ÖNÖKNEK
A SZAKÉRTŐKTŐL!

www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS ÉS
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

Áraink az áfát tartalmazzák!

17.500
Tel.:

+36 20 475 76 67
+36 20 372 4544

SIÓFOK, FŐ U. 45. - ZÁKONYI F. KÖZ

+36 20 391 55 88

MEGÚJULT WEBÁRUHÁZUNK!

Ömlesztett, konyhakész
Ft/m3 (1x1x1

GYŐR, BARTÓK B. U. 1. (UDVARBAN)
M.MAGYARÓVÁR, MALOMSZER U. 8.

90050027

LÁMPA OUTLET ÉS TAKARÉKOS IZZÓ SZAKÜZLET

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

LUCIFER SZEXSHOP

m)

ÚJ TERMÉKEK, HÍREK, BLOGBEJEGYZÉSEK OLDALUNKON!

30/254-32-34
ZORA PLUS KFT

EUTR: AA5948196

Gyôr
zorapluskft@gmail.com

www.luciferszexshop.hu
TÖBB MINT

20

FÉSZEK CSILLÁR

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

ÉVES
SZAKMAI

TAPASZTALAT

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

90030046

Fészek Csillár

TÛZIFA RENDELHETÔ!
Konyhakész

98100047

90050028

W W W.TET OK LINI K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK
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BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,
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CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

SZEZONÁLIS AKCIÓ
Visszavonásig!

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT!

+36 30 / 476 78 38

90050025
90050018

IRÁNY A BEDŐ PÉKSÉG!

A MEGSZOKOTT MINŐSÉG ÚJ HELYEN!

ÚJ ÜZLETÜNK
A VÁSÁRCSARNOK
EMELETÉN!

90020056
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90010030

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.
Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Győr, Árpád út 75.
+36-70/388-0598
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

Tipp:

A jobb közérzet megőrzése érdekében ha teheti,
akkor válassza a lépcsőzést a liftezés helyett!
Higgye el, hogy megéri!

Lábfájdalom
Alul a lábszárt két csont alkotja, a síp- és
a szárkapocscsont. Ezek felül a combcsonthoz,
alul a boka egyes csontjaihoz ízesülnek. Számos
izom ered és tapad a csontokhoz, emellett erek
és idegek futnak ezen a területen, melyet kívülről bőrünk fed be.

a vénafalgyulladás, amelynek tünetei a bőrpír,
fájdalom, lokális duzzanat. A mélyben futó vénáké a trombózis, amely egy ideig fájdalommentes marad. Ritkán előfordul idegi fájdalom,
mely az idegrostok károsodása miatt kialakuló
éles fájdalom.

A lábfájdalomnak számos oka lehet, ezért nem
egyszerű annak megállapítása, hogy mi okozza
a tüneteket. Vannak közöttük olyan fájdalmak,
amelyek maguktól szűnnek, de vannak, amelyek
mögött súlyosabb kórkép húzódik.

• Izomzat fájdalma: Megterhelő edzés után
jelentkező fájdalmas érzet az izomláz, ehhez
hasonló tünetekkel jár a myositis, amely egy autoimmun eredetű gyulladás.

• Csont- és ízületi fájdalmak: Csontvelő- és
csonthártyagyulladás; tumoros megbetegedés;
sérülés (csonttörés, zúzódás); ízületi/porckopások (térdben lévő porc- és csípőízületkopás,
boka-lábfej területi elváltozás); növekedési fájdalom gyermekeknél.
• Erek, idegek fájdalma: Artériás érszűkület
következtében kialakuló keringési elégtelenség
(„kirakatnézegető” betegség), éles, nyilalló fájdalommal jár. A felszíni vénás hálózat betegsége

• Bőr megbetegedései (rovarcsípés, égés, sérülés) miatt is jelentkezhet fájdalom, ideértve a
boka és alszár vizenyője miatt kialakuló feszülő
érzést is.
Számos vény nélkül kapható fájdalomcsillapító gyógyszer, tapasz, krém, illetve gyógyszernek
nem minősülő gyógyhatású készítmény létezik
a láb fájdalmainak enyhítésére, de ahogyan azt
a cikk elején is említettük, fontos a fájdalom
okának pontos megállapítása, ezért érdemes
a kórkép felállítását szakemberre bízni!
90050020

MÁJUSI
AKCIÓ!

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.

Nyitva: h.-p. 700 -2000, szo.: 800 -1400
Telefon: 96/424-066

Flebaven 1000 mg tabletta 60 db
Krónikus vénás elégtelenség okozta panaszok és
tünetek és akut aranyérbetegséggel összefüggő
tünetek kezelésére javallott. Vény nélkül kapható
gyógyszer. Egészségpénztári kártyára vásárolható.

AKCIÓS ÁR:

4.565 Ft
76,1 Ft/db

Diclac® Dolo 50 mg/g gél 100 g
AKCIÓS ÁR:

2.220 Ft
22,2 Ft/g

Magas diklofenák hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gél. Izomés ízületi fájdalom esetén célzottan a fájdalom
helyén hat. Vény nélkül kapható gyógyszer.
Egészségpénztári kártyára vásárolható

Voltaren Dolo 25 mg
bevont tabletta 20 db
Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat, hátfájást, a megfázás és influenza következtében kialakuló fájdalmakat.
Vény nélkül kapható gyógyszer. Egészségpénztári
kártyára vásárolható.

AKCIÓS ÁR:

1.970Ft
98,5 Ft/db

További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

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

Könyvajánló
Dr. Kuklis Eszter

Életmód könyv
Gyakorlatias tanácsok
egy életmódterapeuta-orvostól

A kötet a legújabb kutatások összefoglalása mellett egy gyakorló életmódterapeuta-orvos mindennapi tapasztalatait felhasználva - minden rábeszélő
fordulat nélkül - győzi meg az olvasót arról, hogy
változtasson rossz szokásain, de legalábbis tudatosítsa, hogy ezt, így nem kellene... - talán ez az első
lépés.
A további lépések megtételében is sokat segít a
könyv. Nem csak tudnivalókkal, praktikus tanácsokkal vértezi fel elménket, hanem szinte észrevétlenül
belénk ülteti az életmód-terapeuta holisztikus szem-

életmódját. No, és ha így nézünk magunkra, szokásainkra, mindennapjainkra..., jaj, mit is látunk?! De
senki nem reménytelen és soha nincs késő, ahogy a
könyv szerzője is ír a sikeres életmód-változtató pacienseiről.
A kötet életmódunk minden fontos szegmensét sorra veszi, a maga - sajnos gyakran - igen egészségtelen
valójában. A tények megállapítása és a tudnivalók
mellett számtalan tanáccsal segít az eligazodásban,
és működőképes önkezelési trükköket ajánl saját
gyengeségeink legyőzésére.

A könyv messze nem csak az egészséges táplálkozásról és a rendszeres
testmozgásról szól, hanem a mentális egészségről is, a külső-belső harmónia megteremtéséről, a társas lét mindennapi gondos építéséről. Ezt
nem lehet pörögve, két telefon között elintézni, pedig így szoktuk.
Nem véletlen, hogy a Földön mindössze öt olyan hely van - az ún. "kék
zónák" -, ahol a legtöbb 100 év feletti
egészséges ember él. Vajon mi a titkuk? Mi a hosszú és egészséges élet
titka? Vajon hogy csinálják? Elleshetjük-e tőlük? Megtanulhatjuk mi is?
Könyvünkkel reméljük, segítünk
eligazodni az egészségünket érintő
számtalan fontos kérdésben, ezzel is
hozzájárulva a "kék zónák" számának növeléséhez.
forrás: bookline.hu
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Tavaszi 20%-os akció

ÖK
ALUMÍNIUM REDŐSZNÍNYBEN

Az akció visszavonásig érvényes.

LE

RAKTÁRRÓL, TÖBBFÉ

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ

BELTÉRI AJTÓK
RAKTÁRRÓL 6-FÉLE SZÍNBEN

950 Ft+ÁFA/m2-től
bruttó: 1207 Ft/m2-től

INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICSPANEL FORGALMAZÁSA!

98010065

ÁRÓK
MŰANYAG NYÍLÁSZ

TRAPÉZLEMEZCSEREPESLEMEZ
KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!

CSIKUSZ-CSIK KFT.
H-9023 Győr Fehérvári út 80. (EPFU telep)
Tel: 06-30/8-700-600
E-mail: csikuszoffice@gmail.com
Web: www.trapezcsikusz.com

Rába-Ablak Kft.

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

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

Kérje ingyenes
helyszíni felmérésünket!

+36 70 / 3899 338 // pannonszig.hu // info@pannonszig.hu
90050022

Hirdetésfelvétel:

JANOME 920

minden gyöngyre

30% kedvezmény

69.900 Ft

90050009

15% kedvezmény

20 program
1 lépéses gomblyukvarrás
Tűbefűző
Szabadkar

A képek illusztrációk, az akció a készlet erejéig tart.

minden fonalra

•
•
•
•

9027 Győr,
Tátika u. 1.
96/310-991
gyor@szuperinfo.hu

GYORSAN ÉS FÁJDALOMMENTESEN

AZ EGÉSZ CSALÁDNAK, A KICSIKTŐL A NAGYOKIG!

ÚJRAINDULTUNK!
90050016

Telefonos egyeztetés
után ismét várjuk
ügyfeleinket!
Előjegyzés:
+36-30/609-9252

Dr. Deák Henrietta

Kérjük, hogy felnőtt pácienseink maszkban kísérő
nélkül, kiskorú pácienseink 1 fő kísérővel érkezzenek!
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A, I. emelet 6. (Árpád parkolóháztól 2 percre)
Tel.: +36-30/609-9252 • www.colordent.hu • info@colordent.hu

I M P RESSZ U M

Győr

90050026

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 jogszabályokba 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

A következő lapszámunk május 29-én jelenik meg.

90050019

KERSNER BÚTOR OUTLET
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Broadway sarok

HATALMAS TAVASZI

Benson óriás
kanapé

állítható fejtámlás,
ágyazható

ÁRENGEDMÉNYEK
AZ

499.900 Ft helyett

229.900 Ft

369.900 Ft helyett

129.900 Ft

ágyneműtartós,
ágyazható

319.900 Ft helyett

ágyneműtartós,
ágyazható

Flores
U-Forma

led világítással

134.900 Ft

269.900 Ft helyett

Nouvo sarok

254.900 Ft helyett

134.900 Ft

259.900 Ft helyett

119.900 Ft

Moricz-Kis sarok

Flores sarok

39.900 Ft

Kanapé

169.900 Ft helyett

74.900 Ft

Dublin sarkok

319.900 Ft helyett

144.900 Ft

229.900 Ft helyett

99.900 Ft

79.900 Ft

194.900 Ft helyett

79.900 Ft

334.900 Ft helyett

279.900 Ft helyett

129.900 Ft

Seven sarok

ágyneműtartós,
ágyazható

229.900 Ft helyett

159.900 Ft

329.900 Ft helyett

Splash sarok

Carina sarok

ágyneműtartós,
ágyazható

134.900 Ft

ágyazható

Ava
Sarok

ágyneműtartós,
ágyazható

309.900 Ft helyett

Bahia sarok

ágyazható

169.900 Ft helyett

134.900 Ft

Moricz-Kis
U-forma

állítható
fejtámla

134.900 Ft

349.900 Ft helyett

Paul sarok

Adriamo sarok

309.900 Ft helyett

2020.05.29-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

79.900 Ft-tól

124.900 Ft

Biaritz Big szófa

1. EMELETÉN!

John sarok

Prémium kategóriás
franciaágyak

Italia sarok

ETO-PARK PLÁZA

ágyneműtartós,
ágyazható

134.900 Ft

269.900 Ft helyett

119.900 Ft

ETO-Park Pláza, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. • Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351

Nyitva: h.-p. 10-19 h, szo.-v. 9-15 h • www.kersner.hu
Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!
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HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

ÉTLAP

+36 96/

NAV infók

eSZJA:

543-730 sokan nem hagyják
az utolsó pillanatra

GYŐRÚJBARÁT, NYÚL, ÉCS, GYIRMÓT,
etterem.aranypatko@gmail.com
MÉNFŐCSANAK, GYŐR - NÁDORVÁROS,
MARCALVÁROS I.-II., RABKERT, GÓRÉDŰLŐ,
www.aranypatkofogado.hu
ADYVÁROS, KISMEGYER, SZABADHEGY

Levesek:
880
Húsleves cérnametélttel
880
Húsleves házi májgombóccal
1 790
Gulyásleves
Főételek:
1 560
Roston sült sertéskaraj
1 600
Rántott sertésborda
2 260
Óvári sertésborda
2 560
Cigánypecsenye
2 360
Serpenyős tarja
2 160
Bakonyi sertéstarja
1 700
Rántott csirkemell
1 950
Cordon Bleu csirkemell
1 680
Fűszeres csirkemellfilé
2 460
Bakonyi csirkemellcsíkok
2 650
Rántott csirkerögök friss
salátával és remoulade mártással
1 990
Kecskeméti pulyka
2 050
Marhapörkölt
1 460
Milánói spagetti
1 160
Rántott gomba
1 610
Rántott sajt
800
Zöldséges rizsgolyók
2 560
Rántott fogasfilé

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Köretek:
Rizs
Galuska
Petrezselymes burgonya
Burgonyapüré
Hasábburgonya
Steakburgonya
Párolt zöldköret

400
450
450
450
500
600
600

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Mártások, öntetek, saláták:
520
Tejszínes gombamártás
720
Zöldborsmártás
720
Sajtmártás
220
Ketchup
320
Tartármártás
400
Remoulade mártás
370
Uborkalekvár
470
Csalamádé
470
Csemege uborka
790
Balzsamecetes friss saláta

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft
Ft
Desszertek:
475 Ft
Ft
Palacsinta
/nutellás, kakaós, baracklekváros/
Ft
1 290 Ftt
Profiterol
Ft
/tej- vagy fehércsokoládés/
Ft
Tálak:
5 900Ft
2 személyes tál: Fűszeres csirkemellfilé, serpenyős tarjaszelet, rántott
sertésborda, rántott gomba, rizs, petrezselymes burgonya, tartármártás
7 900 Ft
Családi tál: Cordon Bleu csirkemell, Óvári sertésborda, rántott
csirkemell, grillkolbász rántott sajt, rizs, steakburgonya, tartármártás
9 900 Ft
4 személyes húsimádó tál: Cigány pecsenye, Óvári sertésborda,
Cordon Bleu csirkemell, Rántott csirkemell, grillkolbász, rizs, steak burgonya
90050033

Már csaknem 2,8 milliószor léptek be a NAV eSZJA felületére
az ügyfelek, hogy megnézzék az szja-bevallási tervezetüket. A
NAV által készített, személyre szabott dokumentum pillanatok
alatt elérhető a hivatal weboldaláról is KAÜ azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, vagy telefonos azonosítás) után.
A legtöbbeknek nincs dolguk a tervezettel, mert a NAV minden
jövedelmi adatot megkapott a munkáltatóktól.
A bevallási határidő előtt bő egy héttel már csaknem 2,8 milliószor
látogatták meg az ügyfelek az eSZJA felületet, hogy megnézzék bevallási tervezetüket. Közülük 700 ezren változtatás nélkül, több mint
286 ezren némi módosítással jóvá is hagyták a dokumentumot. Ezen
felül több, mint 530 ezren mostanában kapják kézhez a tervezetet
postán, amit csak azoknak kell korrigálni, akik abban eltérést találnak saját nyilvántartásukhoz képest.
A több, mint ötmillió adózó közül azoknak kell mindenképpen kiegészíteniük az szja-bevallási tervezetet, akiknek olyan jövedelmük
volt tavaly, amiről a NAV-nál nincs adat. Ilyen az őstermelői jövedelem – hiszen az őstermelőknek nem válik automatikusan bevallássá a tervezete - vagy például a lakáskiadásból, a lakás eladásából
származó jövedelem. Ugyancsak ki kell egészíteniük a tervezetüket
az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak, mert náluk sem működik az automatizmus.
A bevallási határidő 2020. május 20-a, addig még bárkinek lehetősége van arra, hogy az elektronikus megoldás helyett akár papíralapon küldje be bevallását, és rendelkezzen adója 1+1%-áról.
Ha bárkinek kérdése lenne a tervezetekkel kapcsolatban, általános
tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV Infóvonalán, az ingyenesen hívható 1819-es telefonszámon.

KISZÁLLÍTÁSI DÍJAK:

Győrújbaráton a kiszállítás ingyenes. A további kiszállítási területeken 400,- Ft/cím a felár. Ha a megrendelt
ételek értéke eléri vagy meghaladja a 8.000,- Ft-ot, akkor kiszállítási díjat nem számítunk fel. A meleg ételek
kiszállítása mikrózható edényekben történik. Minimum rendelési összeghatár 2.000 Ft.
Fizetés: készpénz, SZÉP kártya, bankkártya, azonnali átutalás

Filmajánló
Aurora
finn romantikus vígjáték dráma (2019)
Rendező: Miia Tervo
Egy este a finn Lappföldön, a hot-dog standnál a bulizós Aurora találkozik
az iráni Dariannal. A férfi váratlanul megkéri a nő kezét. Dariannak ugyanis
egy finn nővel kell összeházasodnia, hogy menedékjogot kapjon a lányával.
Aurora elutasítja, mert műkörmösként keményen dolgozik, és azt tervezi, hogy
Norvégiába költözik. De miután találkozik Darian lányával, beleegyezik,
hogy segít a férfinak. Számos nőt bemutat neki, ám amikor megvan a tökéletes feleségjelölt, nehéz döntés elé kerülnek.
Elérhető: HBO GO
Online bemutató: 2020. május 17.
Játékidő: 106 perc
forrás: mozipremierek.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága
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Hosszméret: 25 cm, 33 cm, 50 cm

Rendelje megbízható
forrásból!
90050023

98110086

ömlesztett m3
14.000 Ft-tól

Kiszállítás billencs
teherautóval történik!

Ugyanitt szén és méterfa kapható!

Németh Tamás
06-70/357-5830

2001-től a piacon! EUTR: AA 6425669

Anna vagyok, 4 éves.
Nevelőszülőt keresek!

SOS
GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

Kőszegen vagy
60 km-es körzetében élsz?

90010067

AKCIÓ
-35%

BEJÁRATI AJTÓK

5-6-7 légkamrás
Ajánlatkészítés, felmérés, beépítés, kőműves javítás.
Győr, Kálvária u. 32. (a pápai úti vasúti átjáró előtt 50 m-re)
Kömmerling nyílászárók ABLAK
Nyitva: h.-p. 9-12, 13-17 óráig.
Tel./fax: 06-96/517-082 • 06-70/946-7152
2-3 rétegű üvegezéssel! DOKTOR
kft
web: www.ablak-doktor.hu • e-mail: ablakdoktor@t-online.hu

www.1001fenyobutor.hu
Fabútor 1001 színben

Jelentkezz nevelőszülőnek!
GYERMEKFALVAK
90040008

sos.hu/neveloszulo

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

ABLAKFELÚJÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL, GARANCIÁVAL!

•
•
•
•

SOFA ablakok • régi ablakok
műanyag ablakok
27 éve az Önök
Hőszigetelt üveg csere szolgálatában
vasalat-beállítás • gumicsere

Másodlagos vízvezető elhelyezése

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

99020029

játék
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Akciók
a weboldalon!

1001 Fenyőbútor • Győr, Szent Imre u. 83/b • Mobil: 70/377-8692 • www.1001fenyobutor.hu

különbség kereső

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.
Megfejtését küldje be 2020.05.26-án 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben
(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben a gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre.

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

Legutóbbi játékunk nyertese: Futó Zoltánné (Győr)

90020033

• hálószobába,
• gyerekszobába,
• nappaliba,
• étkezőbe,
• előszobába!

GYERMEKFALVAK

+36 20 417 1129

EGYÉB TERMÉKEINK:
télikertek
redőnyök
párkányok
szellőzők
Az akció visszavonásig érvényes.

Tûzifa akció!
Fafajták: akác, bükk, tölgy, gyertyán, cser
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ELADÓ INGATLAN

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINTHETŐ INGATLAN: Győr-Nádorvárosban
3. emeleti, bruttó 100 nm-es, nappali és
2 hálószobás, amerikai konyhás, egyedi
fűtéses, szigetelt tetőtéri téglalakás, plusz
mellékhelyiséggel, beépített bútorokkal,
kamrával, padlástér használattal eladó.
Ár: 30,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINTHETŐ INGATLAN: Győrújbaráton, jól
megközelíthető kellemes, lankás környezetben 235 nm-es telekrésszel rendelkező, földszinti, 75 nm-es nappali, amerikai konyhás és hálószobás, egyedi fűtéses, klimatizált, szigetelt téglalakás eladó.
Ár: 24,85 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Likócson, kitűnően megközelíthető 894 nm-es, 42 m utcafronti szélességű, DNY-i tájolású, 2 szintes ikerháznak
is alkalmas építési telek eladó.

VAGY KIADOM

INGATLANÁT!

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

Hívjon!
Várszegi
Tamás
Tel.: 06-20/428-4477

Győrújbarát mellett, kitűnően megközelíthető, összesen 3,81 HA gyümölcsös,
23 sor kb. 1050 db. termő sárgabarackfával, beton alapú 150 nm-es, fedettnyitott színnel, egyben vagy megosztva eladó. Igény és külön megállapodás alapján, a szükséges felszerelés 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.
Vonyarcvashegyen strandhoz és Balatonhoz közeli 718 nm-es építési telek
piaci ár alatt tulajdonostól eladó. Tel.:
0630/9292-622.

KIADÓ INGATLAN
Győr Szigetben ÁNTSZ engedélyű 22
nm-es helyiség hosszú távra kiadó. Tel.:
0630/325-9787.

INGATLANT KERES
Dunaszigeten az Akácos utcában vagy a
Nefelejcs utcában vízparti ingatlant vásárolnék. Jelentkezésüket a 0630/9465-027es telefonszámon várom.

VEGYES/RÉGISÉG
Életjáradék!!! Folyamatos havi járadék!
Haszonélvezővel terhelt ingatlant vásárolok! Tel.: 0620/540-1109.
Aranyfelvásárlás! Törtarany 10000
Ft/g-tól, Fazonarany antik-, brilinssal,
kézzel díszített 12500 Ft/g-tól akár
30000 Ft/g-ig. Karórák, festmények, porcelánok. Arany-ezüst pénzérmék, papírpénzek. Teljes hagyaték felvásárlás! Időpont egyeztetés
után házhoz megyünk! Minden óvintézkedést betartunk! 0670/381-6345,
www.dunagaleria.hu
Régi bútorokat, hagyatékot, képcsarnokos festményeket, Herendi, Zsolnay
porcelánokat, ezüsttárgyakat, falióráákat,

90050001

JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM
GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

90020028

0670/384-6557.

Minden típusú kárpitozást
vállalok, ingyenes felméréssel,
széles szövetválasztékkal,
vidéken is.
Érd.: 06-20/239-9198

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók stb. kedvezménnyel, garanciával, helyi szakembertől. Kérjen ingyenes árajánlatot! www.
redonyosattila.hu. Érd.: 0630/235-0927,
Horváth Attila.
Épületek elbontása anyagbeszámítással,
kézi-, gépi erővel, törmelék elszállítással! Földmunkálatok! 0670/905-3020.
Nyílászárók passzítása, szigetelése, redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, javítása. 0630/294-6022.
www.peneszeltavolitasa.hu.
Háztartásigép-javítás,
klímatelepítés, -forgalmazás. Mosógép, mosogatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387,
0696/421-517.
Kádfényezés
beépített
állapotban, garanciával! 0620/9262-060,
www.kadfenyezes.com.

Ács, tetőfedő munkát vállalok! Lindab
lemeztető felszerelése. Régi tető bontása, felújítása, teljes új tetőszerkezet elkészítése. Régi cserép forgatása, új cserepezés, lécezés, fóliázás. Lapostetők szigetelése, beázások-, garázstetők kijavítása, új
kocsibeállók, teraszok megépítése.
Régi ereszcsatorna rendszer kijavítása, új ereszcsatorna rendszerek felszerelése. Bármilyen más bádogos munka elvégzése, kémények bontása, felújítása, bevonása. Kisebb kőműves
munkát vállalunk számlaképesen.
+36-70/610-3280; +36-70/406-8043.
Munkájára igényes szobafestő, mázoló és
tapétázó, azonnali kezdéssel, rövid határidővel, kedvező áron, munkát vállal. Tel:
06/20/448-9567.
Kőművesbrigád munkát vállal: betonozás, injektálás, bitumenes szigetelés, térkövezés, belső átalakítások garanciával.
+36-70/537-8077.
Tóth Kárpittisztítás!
Ülőgarnitúrák, sarokülők, kanapék, fotelok tisztítása felső fokon. 0670/630-8245,
www.tothkarpittisztito.hu
FELÚJÍT-LAK: családi házak, lakások
komplett felújítása! Festés, burkolás,
kőművesmunkák, víz- és villanyszerelés. Érdeklődni: +36-30/872-0564.
Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók
májusban 30-50%-os kedvezménnyel.
Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény!
0620/500-8185.
Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vállalok. Lindab lemezzel, cserepes lemezzel.
Régi tető felújítása, lapos tető szigetelése, ereszcsatorna felszerelése saját anyagból. Számlaképesen. Ingyenes kiszállás!
+36-20/208-6649, +36-70/385-3770.
Duguláselhárítás bontás nélkül korszerű gépekkel, garanciával, számlával.
0620/514-0669.
Térkőtisztítás, kerítés, kerti bútorok és egyéb betonfelületek tisztítása.
0620/514-0669.
"Redőnyjavítás, redőny készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr!
0620/233-8316!"
Széldeszkázást, ereszcsatornázást, új
tetők készítését, tetőjavítást, cserepezést, Lindab-lemezelést akciósan, anyagbeszerzéssel vállalok. 0670-566-4595.
Gipszkartonozási munkák: álmennyezetek, szerelt falak, tetőterek, burkolási
munkák festés, tapétázás. 0670/434-0125.

KonyhaKész
tűzifa aKció
Akác, cser, bükk, száraz éger, tölgy

14.00016.000 Ft/m3

3 m3 felett ingyenes, pontos
megbízható házhoz szállítás
EUTR: AA6406590

Érd.: 06-30/610-5164
Fűnyírás, fűkaszálás, sövényvágás, fakivágás, gyökérkivitel, bozótirtás, metszés, kertfenntartás. 0630/403-6810,
0696/826-322.
Vállalunk: szobafestést, mázolást, tapétázást, homlokzatfestést. Pontos, precíz
munka, korrekt ár. 0630/265-2478.

TÁRSKERESÉS
171/75/72 éves özvegyember természetkedvelő barátnőt keres, 65-70 évesig. Győriek előnyben. 0630/972-8935.

ÁLLÁST KÍNÁL
Munkájára
igényes,
megbízható
köműveseket és segédmunkásokat keresünk hosszú távra, Öttevény és Dunaszeg vonzáskörzetéből. 0630/332-4202.
(Sitán-Bau Kft.).

Cégünk dinamikusan növekvő
és stabil résztvevője a lakossági PB gáz,
ipari gáz, valamint az állati
takarmányozás piacának.

ÁRUTERÍTŐ ÉRTÉKESÍTŐ

(slepptúrás kistehergépkocsi vezető)
kollégákat keresünk.
Főbb feladatok, munkák:
• Slepptúrás járatok kialakítása,
a meglévő és új partnerek felkeresése,
az általunk forgalmazott termékek
értékesítése.
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Stressztűrő képesség, rugalmasság,
magas fokú terhelhetőség, jó kommunikációs képesség.
Az állás betöltésénél előnyt jelent:
• Tapasztalat hasonló munkakör
betöltésében.
Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetés, rugalmas
munkakör, jó munkahelyi légkör.
Munkavégzés helye:
Rugalmas munkavégzési hely
– Északnyugat Magyarország
Érd.: 06-20/222-5422 (Vaporis PB gas Kft.)

99120053

99090070

ELADOM

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINTHETŐ INGATLAN: Nyúl jól megközelíthe- REDÕNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.
tő forgalommentes utcájában 670 nm-es
Reluxa, szalagfüggöny,
•
Konyhák,
tolóajtós
gardróbok
stb.
telken felépülő, egyenként 76 nm-es, napnapellenzõk, harmonikaajtók,
•
Kerti
tároló,
polikarbonátos
előtető
stb. készítése
pali és 3 szobás, teraszos ikerház, kam- szúnyoghálók
szerelése, javítása.
rával, udvarrésszel, 2020 nyári fűtéskész Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/994-2258.
átadással eladó. Ár: 30,5 Ft. A vételárhoz plusz 3 M Ft-os telekár tartozik. Tel.:
BÚTOR-, FASZERKEZET-KÉSZÍTÉS!
0620/428-4477.
• Konyhák, tolóajtós gardróbok stb.
• Kerti tároló, polikarbonátos
KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINTHEelőtető stb. készítése
TŐ INGATLAN: Győr-Szabadhegyen,
EGYEDI AKCIÓK
710 nm-es, igény szerint bővíthető telHívjon! 06-20/597-9052
ken 5 éves, 2 szintes, nem tetőteres, bruttó 190 nm-es, nappali és 5 szobás, 2 fürdős, tetőteraszos családi ház eladó. Ár:
VILLANYSZERELÉST,
89 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
ELEKTROMOS BOJLEREK

90050029

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

Vásárolok hagyatékot, órákat, érméket,
mindennemű régiséget. Azonnali készpénzkifizetés. 0670/670-8268.

90010069

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINTHETŐ 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.

hastokot, gyalupadot, fateknőt és népi
dolgokat vásárolok. Tel.:0670/388-13-89.

96090005

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINTHETŐ INGATLAN: Győrszentivánon 1110
nm-es telken, kb. 90 nm-es, 3 szoba konyhás, konvektoros fűtésű, igény szerint felújítandó családi ház, teljes alapterületű
szuterénnel, 3 kéménnyel, garázzsal, fúrt
kúttal, gazdasági épületekkel eladó. Győri 1-1,5 szobás, kisebb értékű lakásbeszámítás lehetséges. Ár: 24,5 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

KULCSOS, ILLETVE MEGTEKINTHETŐ INGATLAN: Győr-Sáráson 710 nmes telken kb. 80 nm-es, felújított, átépített, belső két szintes szigetelt, klimatizált
hétvégi ház, radiátoros központi fűtéssel,
nagy fedett terasszal, bútorokkal együtt
eladó. Ár: 27,4 M Ft. Az ingatlan egy
bérbeadásra kiváló lakókocsival együtt
is eladó, melynek vételára 2,5 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

ELADÓ INGATLANOKAT

keresek német ügyfeleim részére
Győrben és környékén.
Lux Cecília
ingatlanközvetítő
06-70/601-1010
www.landhausungarn.com

90050024

Apró

Minden közmű a telek előtt, az utcán
található. Beépíthetősége 30 %. Ár:
23,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

90050021

Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtlenítést, kútásást és fakivágást vállalok. Pl.:
fenyő/dió. 0630/951-0378.
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is,
garanciával! 06-70/233-0673.
Fertőtlenítő takarítást, szőnyegtisztítást,
mosást, vasalást vállal a Tipp-Topp mosoda. 0670/670-8268.
Épületek
Energetikai
Tanúsítása. Hőkamerás vizsgálatok. Napelemek telepítése. Tel.: 0630/9564-771,
www.energiaexpert.hu
Szobafestést, gipszkartonozást, külső
homlokzatszigetelést vállalok, gyorsan,
szakszerűen. Tel.: 0670/608-9519.
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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

90050030

MINŐSÉGI MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Estrich- és stiroporbeton!
90040011

Bádogos Szaküzlet

Újra rendes nyitvatartási időben

várjuk vásárlóinkat
május 31-ig!

90050015

ÁRENGEDMÉNYES
AKCIÓKKAL

Gyors, precíz munka!
+36-70/425-4643

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

AKCIÓ!
A készlet erejéig!

T-20 SZÍNHIBÁS
TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.299 Ft /m2

bruttó 1 650 Ft/m2

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!
T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
CSEREPES LEMEZ
német alapanyagból, matt 0,45
barna, téglavörös, meggypiros színben

90040009

Akciós, akkumulátoros
és elektromos gépeinket
keresse a szakkereskedésben:

nettó 1.575 Ft/m2

Győr, Pápai u. 29. | Tel.: 96/439-189
Keressen minket facebookon is!
Stihl Győr

bruttó: 2.000 Ft /m2

Palatetők bontás nélküli felújítása.

90050017

