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05050060

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
20030005

Az akció visszavonásig érvényes.

20050001

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
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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

H-P.: 10-19 , SZOMBAT: 10-14 ÓRÁIG. 

LUCIFER SZEXSHOP
GYŐR, BARTÓK B. U. 1. (UDVARBAN)

M.MAGYARÓVÁR, MALOMSZER U. 8.

+36 20 475 76 67

+36 20 372 45 44

SIÓFOK, FŐ U. 45.- ZÁKONYI F. KÖZ +36 20 392 55 88

MEGÚJULT WEBÁRUHÁZUNK!

ÚJ TERMÉKEK, HÍREK, BLOGBEJEGYZÉSEK OLDALUNKON!

www.luciferszexshop.hu
NYITVA TARTÁSUNK ÚJRA TELJES IDŐBEN!

20050004
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játék
KERESZTREJTVÉNY

Megfejtését küldje be  
2020. május 26-án, 14 h-ig  

szerkesztőségünk címére  
levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)  

vagy e-mailben  
(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu)! 

A nyeremények a sorsolástól számított 
1 hónapig vehetők át, átvétel hiányában 

újrasorsolásra kerülnek.

A helyes megfejtést  
beküldők között  
3000 Ft értékű  

édességutalványt  
sorsolunk ki  

a Torta és Karamell 
(Győr)  

felajánlásából.

Legutóbbi játékunk  
nyertese: 

Simkó György (Ács)
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Filmajánló
Pili

fbrit-tanzániai dráma (2017)

Rendező: Leanne Welham

Pili Tanzánia vidéki részén él, és a földeken dolgozik, kevesebb mint két 
dollárért naponta, hogy etetni tudja két gyermekét. Eközben azért küzd, 

hogy titokban tartsa HIV-fertőzöttségét. Amikor lehetősége nyílik, hogy egy 
jó helyen lévő piaci bódét béreljen, kétségbeesetten próbálja összeszedni 
a pénzt az előlegre. Ám az idő egyre fogy, és Pili nagyon nehéz helyzet-
ben van, döntést kell hoznia, ami komoly következményekkel jár. Vajon 

kész mindent kockára tenni azért, hogy megváltoztassa életét?

Elérhető: HBO GO
Online bemutató: 2020. május 16.

Játékidő: 85 perc

forrás: mozipremierek.hu
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28050016 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

90050016

ÚJRAINDULTUNK!

GYORSAN ÉS FÁJDALOMMENTESEN  
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK, A KICSIKTŐL  A NAGYOKIG!

Dr. Deák Henrietta

Telefonos egyeztetés 
után ismét várjuk  
ügyfeleinket!

Előjegyzés:  
+36-30/609-9252
Kérjük, hogy felnőtt pácienseink maszkban kísérő 
nélkül, kiskorú pácienseink 1 fő kísérővel érkezzenek!

20050002

AXEL
BÚTORÁRUHÁZ
Nyitva tartás: h.-p. 9-17, Szo. 9-13 

(ebédidő: 12-1330) 
 9027 Győr, Puskás T. u. 8.  

Tel.: 96/550-397  
www.axelbutor.hu

INGYENES  
LÁTVÁNYTERV 

ÉS ÁRAJÁNLAT- 
KÉSZÍTÉS!
Küldje el a konyha szót  

az axelbutorgyor@gmail.com-ra  
és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

RENDELJE MEG KONYHÁJÁT NÁLUNK!

9071 GÖNYŰ, DR. KOLLÁRSZKY U. 33. 
www.profil-stones.hu • Tel.: 30/9080-765, 30/8552-629

Betonáru-gyártás és -kereskedelem

Panel kerítések 
gyártása!
Gyors és olcsó!

Kerítés fedlapok

RENDELJE MEG MOST!

29
07

00
08

4.350 Ft-tól

10.480Ft-tól

16.750 Ft-tól

3.250 Ft-tól 21.000 Ft-tól

16.750 Ft-tól

• Kerítéselemek

• Kültéri virágtartók

• Lépcsőlapok

• Járdalapok

• Kerti tipegők

Kiadja: 
Arrabonamédia

Felelős vezető: 
Battyányi Csaba

Terjeszti: 
Arrabona Post

Megjelenik: 
20.000 példányban 

Győr környékén

Lapzárta: 
megjelenés előtti péntek 14 óra

impresszum

Hirdetésfelvétel:
9027 Győr, Tátika u. 1.

Tel.: 96/310-991
Web: www.szuperinfo.hu

E-mail: gyor@szuperinfo.hu

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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90050019

KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.05.29-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

HATALMAS TAVASZI  
ÁRENGEDMÉNYEK
AZ ETO-PARK PLÁZA

1. EMELETÉN!

79.900 Ft-tól

Moricz-Kis sarok
ágyazható

319.900 Ft helyett 144.900 Ft
Kanapé 
ágyneműtartós,  
ágyazható

Flores sarok

Biaritz Big szófa  
led világítással

Splash sarokAva  
Sarok

229.900 Ft helyett 99.900 Ft

334.900 Ft helyett 134.900 Ft

Carina sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

369.900 Ft helyett 129.900 Ft

Adriamo sarok
állítható  
fejtámla

259.900 Ft helyett 119.900 Ft

169.900 Ft helyett 74.900 Ft

309.900 Ft helyett 134.900 Ft

169.900 Ft helyett 39.900 Ft

269.900 Ft helyett 134.900 Ft

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

499.900 Ft helyett 229.900 Ft

Seven sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

John sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Bahia sarok 
ágyazható 

Benson óriás 
kanapé

Moricz-Kis  
U-forma 

Paul sarok

269.900 Ft helyett 119.900 Ft

349.900 Ft helyett 134.900 Ft

194.900 Ft helyett 79.900 Ft

309.900 Ft helyett 134.900 Ft

329.900 Ft helyett 159.900 Ft

Broadway sarok
állítható fejtámlás,  
ágyazható

Nouvo sarok

Prémium kategóriás 
franciaágyak

Dublin sarkok
ágyneműtartós,  
ágyazható

254.900 Ft helyett 134.900 Ft

Flores  
U-Forma 

229.900 Ft helyett 79.900 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!

Italia sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

319.900 Ft helyett 124.900 Ft
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eSZJA:  
sokan nem hagyják az utolsó pillanatra

NAV infók

Már csaknem 2,8 milliószor léptek be a NAV 
eSZJA felületére az ügyfelek, hogy megnéz-
zék az szja-bevallási tervezetüket. A NAV által 
készített, személyre szabott dokumentum pil-
lanatok 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 megka-
pott a munkáltatóktól. 

A bevallási határidő előtt bő egy héttel már csak-
nem 2,8 milliószor látogatták meg az ügyfelek az 
eSZJA felületet, hogy megnézzék bevallási terve-
zetüket. 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 elté-
rést 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 jö-
vedelem – hiszen az őstermelőknek nem válik au-
tomatikusan bevallássá a tervezete - vagy például 
a lakáskiadásból, a lakás eladásából származó jöve-
delem. Ugyancsak ki kell egészíteniük a tervezetü-
ket az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek 
és az egyéni vállalkozóknak, mert náluk sem műkö-
dik az automatizmus. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága

A bevallási határidő 2020. május 20-a, addig még 
bárkinek lehetősége van arra, hogy az elektronikus 
megoldás helyett akár papíralapon küldje be be-
vallását, és rendelkezzen adója 1+1%-áról.

Ha bárkinek kérdése lenne a tervezetekkel kap-
csolatban, általános tájékoztatás előzetes regiszt-
ráció nélkül is kérhető a NAV Infóvonalán, az ingye-
nesen hívható 1819-es telefonszámon.

NádaSdY ádám: 

milyen nyelv a magyar?
„Miért finnugor nyelv a magyar? Nos, azért, 

mert a nyelvészek ezt állapították meg. Ez bi-
zony ilyen egyszerű. A gombák nem növények. 
Miért nem? Mert a biológusok ezt állapítot-
ták meg. A gombák ugyanis nem tudják a sze-
net a levegőből fölvenni, mint a növények - te-
hát nem növények. Egyébként én úgy ránézésre 
növénynek mondanám őket, hiszen a földből 
nőnek ki, és nem tudnak elszaladni, de úgy 
látszik, az én kritériumaim nem mérvadóak.  
Ez a kis könyv a magyar nyelv iránt érdeklődők-
nek szól. Igyekeztem érdekes dolgokat elmesélni 
erről a gyönyörű nyelvről (ezt mint magánember 
mondom; a nyelvészet nem ismeri a "gyönyörű" 
fogalmát!), de célom nem a kimerítő leírás volt. 

Se nem tankönyv ez, se nem kézikönyv - viszont 
remélem, sokak érdeklődését fel tudja kelteni, és 
előveszik a könyv végén felsorolt további olvasmá-
nyok valamelyikét. Néhol azért eléggé szakszerű 
leszek, mert muszáj megmutatni, hogyan dolgozik 
a nyelvész és milyen alapon teszi megállapítása-
it - hogy mi az a "gyök", mi bizonyítja a finnugor 
eredetet, miért nincs egyszerűsödés, miért olyan 
nehezen érthető a Halotti Beszéd, miért tér el a 
helyesírás a kiejtéstől, és így tovább. Az itt leírta-
kat (néhány dologtól eltekintve) nem én találtam 
ki, hanem tudós elődeim és mai kollégáim vették 
észre, kutatták ki és írták meg."

forrás: bookline.hu

Könyvajánló
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TudaTos éTkezés  
az egészséges éleTérT

A tisztítókúrák jótékony hatása azonnal érezhető, hi-
szen könnyed, friss érzést ad, mert így kevesebb mé-
reganyagot viszünk be a szervezetünkbe. Viszont azt 
sokan elfelejtik, hogy a hangsúly a rendszerességen 
van egy tudatos egészségmegőrzésben, azaz hogy 
nap, mint nap figyeljünk arra, mit eszünk és mit iszunk 
meg, mindemellett pedig a testmozgást se hanyagol-
juk el. Ezek egyvelege a kulcs a hosszú, egészséges 
élethez. 

A legtöbben erre sajnos akkor eszmélnek rá, ami-
kor a baj megmutatkozik. Az elmúlt évtizedek azt 
mutatják sajnos, hogy a társadalom túlnyomó része 
műkajákon, tartósítószerrel teli ételeken él. Ez hosszú 
távon komoly betegségekhez, ételallergia kialakulásá-
hoz és súlyos elhízáshoz vezethet. Szerencsére ezt a 
problémát már nem csak, hogy felismerték, de egyre 
népszerűbbek azok a boltok, vendéglátóhelyek, ahol 
ételallergiások, cukorbetegek, lisztérzékenyek is fo-
gyaszthatnak, illetve vásárolhatnak, hiszen természe-
tes összetevőket tartalmaznak a kínálat termékei.

Akik viszont teljes egészségnek örvendenek, azok-
nak fontos a megelőzés, a tudatos étkezés, hogy ne 
akkor kelljen drasztikus megvonásokat alkalmazni, 
amikor már megjelennek a tünetek és a hátrányos fo-
lyamatokat már nem lehet visszafordítani. 

az eper népszerűsége az árában is megmutatkozik. aki nem teheti meg, hogy ott-
hon a kertjében termesszen, igencsak borsos áron juthat hozzá az áruházakban.  

Szerencsére az eperföldek köztes megoldást jelentenek.

mi is az  eperföld?

Hatalmas terület tele eperrel, ahol mindenki szabadon válogathat magának 
vödörszámra epret, és kóstolni is lehet a „munka” közben. Végül pedig a szedett 

mennyiség alapján fizetünk, így jóval kedvezőbb áron juthatunk hozzá, mint 
az áruházakban.

az eper jótékony hatásai

Több benne a C-vitamin, mint a narancsban vagy  
a citromban, megállítja a fertőző mikroorganizmu-

sok terjedését, vírusellenes. Ha nem adunk hozzá 
cukrot, nagyon jó szomjoltó. A könnyebb emésztés 
érdekében citromlevet adhatunk hozzá, mely még 
jobban fokozza az ízét. Az eper levele a megfelelő 
begyűjtés, tisztítás és szárítást követően vízhajtó 
és tisztító gyógynövény, teaként fogyasztható.

Különösen a magas vérnyomásban szenvedők-
nek, a köszvénnyel küzdők számára ajánlott. 
Segíthet az ízületi problémákon, serkenti a vér-
keringést, fokozza a méregtelenítő folyamatokat, 
kitűnő vértisztító táplálék, bőséges C- és E-vitamin 
tartalmával csökkenti a szívbetegségek kialakulá-
sának esélyét, az agyérelmeszesedés, valamint a rák 
kialakulásának esélyét.

Az egészséges életmód alapelvei

1. Olyan ételeket fogyasszunk, amelyek energiát adnak. 
Korlátozzuk a kenyér, a tésztafélék, a burgonya és az édes-
ségek fogyasztását és a szénhidrátbevitel nagyobbik 
részét gyümölcsök és egyéb alacsony, vagy közepes 
glikémiás indexű tápanyagok (például zabkorpa) fo-
gyasztásából fedezzük.

2. Lehetőleg ne hagyjuk ki a reggelit, különben 
ebédre sokkal többet ennénk. Étkezzünk rend-
szeresen és naponta többször (reggeli, tízórai, 
ebéd, uzsonna, vacsora), de egyszerre csak kis 
mennyiséget.

3. Lefekvés előtt másfél-két órával már ne 
együnk, vagy legalábbis ne zsíros és nehéz éte-
leket, amelyeket a szervezet csak lassan tud le-
bontani.

4. Gondoljunk minden nap a megfelelő folyadék-
bevitelre: igyunk sok vizet, friss gyümölcsök levét és 
teát. Kedvező élettani hatásai miatt a zöld teát ajánljuk 
rendszeres fogyasztásra.

5. Csoki vagy chips helyett fogyasszunk inkább friss vagy 
cukrozatlan aszalt gyümölcsöt, dióféléket vagy mandulát.

6. Mozogjunk rendszeresen!

Tavasszal egyre többen méregtelenítő és léböjt kúrákba kezdenek, hogy szervezetüket a téli időszak után  
újra felöltsék vitaminokkal és az a néhány felszaladt kiló is távozzon.
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Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.  

az alábbi munkakörökre keres kollégákat NAGYIGMÁNDRA:

GÉPKEZELŐ
ELVÁRÁS: fizikális alkalmasság, megbízhatóság,

targoncavezetői jogosítvány

KARBANTARTÓ
ELVÁRÁS: villanyszerelő végzettség

AMIT NYÚJTUNK: Hosszú távú munkalehetőség,  
bejelentett, biztos állás, képzések.

JUTTATÁSOK: cafetéria, évvégi jutalom, munkába járási támogatás, 
iskolakezdési támogatás, dolgozói kedvezmények 

JELENTKEZÉS:
E-mailen: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu

20050003

A Leadec Kft. győri karbantartó csapatának bővítéséhez,  

szakirányú végzettséggel rendelkező

ELEKTRIKUS, GÉPÉSZ TECHNIKUS, 

KARBANTARTÓ, VILLANYSZERELŐ, 

KOMPRESSZORKEZELŐ
munkatársakat keres.

A pályázatokat a pozíció megnevezésével  

a vigykarrier@leadec-services.com e-mail címre várjuk! 

Érdeklődni a 06-20/663-4949-es telefonszámon lehet.

90050021

Várjuk pályakezdők és szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését is!

5-6-7 légkamrás  
Kömmerling nyílászárók  
2-3 rétegű üvegezéssel!

AKCIÓ 
90010067

Győr, Kálvária u. 32.  (a pápai úti vasúti átjáró előtt 50 m-re)
Nyitva: h.-p. 9-12, 13-17 óráig. 

Tel./fax: 06-96/517-082 • 06-70/946-7152
web: www.ablak-doktor.hu • e-mail: ablakdoktor@t-online.hu

ABLAK 
DOKTOR 

kft

Ajánlatkészítés, felmérés, beépítés, kőműves javítás.

EGYÉB TERMÉKEINK: 
télikertek 
redőnyök 

párkányok 
szellőzőkBEJÁRATI AJTÓK-35%
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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

A p r ó
h i r d e t é s e k

SZOLGÁLTATÁS

•	 Redőnyök,	reluxák,	szalagfüggö-
nyök,	 napellenzők,	 szúnyoghálók,	
párkányok	 stb.	 kedvezménnyel,	
garanciával,	 helyi	 szakembertől.	
Kérjen	ingyenes	árajánlatot!	www.
redonyosattila.hu.	 Érd.:	 0630/235-
0927,	Horváth	Attila.

•	 Bioptron	 lámpát,	 dobozt,	
színterápiát,	 állványt,	 légterá-
piát,	 ceragem	 ágyat	 vásárolok!	
0620/529-9861.

•	 Duguláselhárítás	 bontás	 nélkül	
korszerű	 gépekkel,	 garanciával,	
számlával.	0620/514-0669.

•	 Térkőtisztítás,	kerítés,	kerti	búto-
rok	és	egyéb	betonfelületek	 tisztí-
tása.	0620/514-0669.

INGATLAN

•	 KULCSOS,	ILLETVE	MEGTE-
KINTHETŐ	 INGATLAN:	 Győr-
szentivánon	 1110	 nm-es	 telken,	
kb.	 90	 nm-es,	 3	 szoba	 konyhás,	

konvektoros	 fűtésű,	 igény	 szerint	
felújítandó	családi	ház,	teljes	alap-
területű	szuterénnel,	3	kéménnyel,	
garázzsal,	 fúrt	 kúttal,	 gazdasági	
épületekkel	eladó.	Győri	1-1,5	szo-
bás,	kisebb	értékű	lakásbeszámítás	
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	szo-
ba	 konyhás,	 jó	 elrendezésű,	 gáz-
fűtéses,	 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	 hálószo-
bás,	amerikai	konyhás,	egyedi	 fű-
téses,	 szigetelt	 tetőtéri	 téglalakás,	
plusz	 mellékhelyiséggel,	 beépített	
bútorokkal,	 kamrával,	 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	 bő-
vítési	 lehetőséggel,	összközművel,	
30	 %-os	 beépíthetőséggel	 eladó.	
A	 telkek	 ára	 14	M	Ft.,	most	 visz-
szavonásig	akcióban	10	M	Ft.!	Tel.:	
0620/428-4477.

•	KULCSOS,	 ILLETVE	 MEG-
TEKINTHETŐ	 INGATLAN:	
Győrújbaráton,	 jól	 megközelíthe-
tő	 kellemes,	 lankás	 környezetben	
235	 nm-es	 telekrésszel	 rendelke-
ző,	 földszinti,	 75	 nm-es	 nappali,	
amerikai	 konyhás	 és	 hálószo-
bás,	 egyedi	 fűtéses,	 klimatizált,	
szigetelt	 téglalakás	 eladó.	 Ár:		
24,85	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	Győr-Likócson,	 kitűnően	 meg-
közelíthető	894	nm-es,	42	m	utca-
fronti	 szélességű,	 DNY-i	 tájolású,	
2	 szintes	 ikerháznak	 is	 alkalmas	
építési	telek	eladó.

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

•	KULCSOS,	ILLETVE	MEGTE-
KINTHETŐ	 INGATLAN:	 Győr-
Sáráson	 710	 nm-es	 telken	 kb.	 80	
nm-es,	 felújított,	 átépített,	 belső	
két	 szintes	 szigetelt,	 klimatizált	
hétvégi	 ház,	 radiátoros	 központi	
fűtéssel,	nagy	fedett	terasszal,	bú-
torokkal	 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.

•	KULCSOS,	ILLETVE	MEGTE-
KINTHETŐ	 INGATLAN:	 Nyúl	
jól	 megközelíthető	 forgalommen-
tes	 utcájában	 670	 nm-es	 telken	
felépülő,	egyenként	76	nm-es,	nap-
pali	és	3	szobás,	 teraszos	 ikerház,	
kamrával,	udvarrésszel,	2020	nyári	
fűtéskész	átadással	eladó.	Ár:	30,5	
Ft.	A	vételárhoz	plusz	3	M	Ft-os	te-
lekár	tartozik.	Tel.:	0620/428-4477.

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

•	Győrújbarát	 mellett,	 kitűnően	
megközelíthető,	összesen	3,81	HA	
gyümölcsös,	 23	 sor	 kb.	 1050	 db.	
termő	sárgabarackfával,	beton	ala-
pú	 150	 nm-es,	 fedett-nyitott	 szín-
nel,	 egyben	 vagy	 megosztva	 el-
adó.	 Igény	és	külön	megállapodás	
alapján,	a	szükséges	felszerelés	és	
gépek	is	megvásárolhatók.	A	meg-
osztott	kb.	1,9	HA	gyümölcsös	ára	
10	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

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

TÁRSKERESÉS

•	 46	 éves	 fiatalos	 férfi	 tar-
tós	 kapcsolatra	 hölgyet	 keres.		
0630/419-2062.

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!
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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

AKCIÓK  
ÖNÖKNEK  

A SZAKÉRTŐKTŐL! 
www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS ÉS  

 TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

LÁMPA OUTLET ÉS TAKARÉKOS IZZÓ SZAKÜZLET
Fészek Csillár

20050006

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

MÁJUSI AKCIÓBAN: 
SZÁRAZ TÖLGY KALAPANYAG DARABOLVA*  
13.000 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) 

MŰSZÁRÍTOTT BÜKK, TÖLGY PARKETTAVÉG* 
13.000 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m)

5-10 cm átmérőjű cser, akác (vegyesen) méterfa 
22.000 Ft/erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m) – telepi ár

BÜKK, CSER, TÖLGY, KŐRIS KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
15.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

ÉGER KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
12.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

VEGYES KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
14.000 Ft/ömlesztett m3 
(hárs,  bükk, cser, tölgy ; 1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

BÜKK, CSER, TÖLGY, KŐRIS HASÍTOTT MÉTERFA 
34.000 Ft/erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m)

GYORS, PONTOS, MEGBÍZHATÓ  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Érd.: 06-70/434-2779
Pinky-T Kft. (AA5955060)
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KEDVEZMÉNYa hirdetés fel- mutatása esetén a *-gal jelölt ter-mékek kivételével.
A kedvezmény  visszavonásig érvényes.

3%

GYŐR, SZESZGYÁR U. 9. 
96/358-134, 06-30/300-3633 
ILLESABLAK@HOTMAIL.COM
NYITVA: H.-P. 8-16 H

20020017

ÉPÍTKEZIK? 
FELÚJÍT?

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
BEJÁRATI AJTÓK, PORTÁLOK,  
BELTÉRI AJTÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN! 
REDŐNYÖK, KIEGÉSZÍTŐK…

FOLYAMATOS AKCIÓK!
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN!

BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
Gépjárművek forgalomból való kivonása

Roncsautó vétel 
fém, színesfém, használt katalizátorok felvásárlása

Tel.: 06/96/461-023
Mobil: 06/30/341-6790
E-mail: tet@demoalcu.hu

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ

Nyitva:  H - P : 8:00 - 15:30
 Szombat: 8:00 - 11:30
 Vasárnap: ZÁRVA

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ 
BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

•	 Gépjárművek	forgalomból	való	kivonása
•	 Roncsautó-vétel
•	 Fém,	színesfém,	használt		

katalizátorok	felvásárlása

SZÍNESFÉM KERESKEDÉS

A felvásárlási árak 2020.05.14-18-ig érvényesek!

Digitális mérlegelés, azonnali készpénzfizetés!
Üzemi kiselejtezett gépek, elektromos berendezések 

felvásárlása! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

• vörösréz: 1.000-1.250 Ft/kg
• sárgaréz: 720 Ft/kg
• alumínium: 100-200 Ft/kg
• saválló: 210 Ft/kg
• vas-vaslemez: 20-40 Ft/kg
• kábel (réz): 280 Ft/kg
• ólom-horgany: 300-320 Ft/kg
• ólom akkumulátor: 170 Ft/kg
• vegyes fémtartalmú: 40-70 Ft/kg
(bontandó, villanymotor, hegesztő, trafó) 
• forgalomból kivont autó 10 Ft/kg

Tel.:	96/461-023,	06-30/341-6790	•	E-mail:	tet@demoalcu.hu	
Web:	www.demoalcu.hu	•	Nyitva:	h.-p.	8-1530	h,	szo.	8-1130	h,	vas.	zárva

20050005

TÉT - MOSONMAGYARÓVÁR

Hirdetésfelvétel:

9027 Gyôr,  
tátika u. 1.

tel./fax:  
96/310-991

e-mail: 
gyor@szuperinfo.hu


