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KonyhaKész 
tűzifa akció

Garantált
mennyiség
és minőség.

AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz), ÉGER
3 m3 felett ingyenes, pontos, 
megbízható házhozszállítás
14.000–16.000 Ft/m3

Tel.: 06-30/610-5164

(A kép csak illusztráció!)

EUTR: AA6139863

99030060

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

99070089

GRÓSZ PANELKONYHA
Győr, Földes G. u. 2/b  • 30/991-8363 • www.panelkonyha.hu

GRÓSZ PANELKONYHÁK
KONYHABÚTOR ÉS GARDRÓB AKCIÓ

2019. AUGUSZTUS 10-IG.

KERSNER BÚTOR OUTLET

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!

2019.08.02-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

99070086

HATALMAS NYÁRI ÁGYAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

-56%-ig

89.900 Ft-tól

Prémium kategóriás  
franciaágyak

59.900 Ft-tól

Ágyak

3.000 Ft

Sátor Matracok
90x140 cm

29.900 Ft-tól 29.900 Ft-tól

Heverők Ágyazható  
kanapék

299.900 Ft helyett  129.900 Ft

Moric Kis sarok 
ágyazható

Giant sarok

324.900 Ft helyett 129.900 Ft
Linus U-forma

349.900 Ft helyett  139.900 Ft294.900 Ft helyett  134.900 Ft

Stockholm sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

N&D sarok
ágyneműtartós, ágyazható

429.900 Ft helyett 149.900 Ft

Weboldal, Webshoppal, szövegírással, domain névvel  

60.000 Ft + áFa?  
2019. július 31-ig pályázat nélkül?

Igen!
országos vállalkozásFejlesztési program  

az arrabonamédiánál!

Az első év díja tartalmazza a domain név (.hu) regisztrációját, a szövegírás,  
a komplett feltöltés és a keresőoptimalizálás költségét is!

mindez a vállalkozásfejlesztési program keretében: 60.000 Ft + áfa 
az első évben 75.990 Ft + áfa helyett.

minden további évben pedig: 49.990 Ft + áfa

2019. július 31-ig még pályázat nélkül elérhető ez a jelentős kedvezmény.

Érdeklődjön a 06/70-332-7004-es telefonszámon,  
vagy az info@arrabonamedia.hu e-mail címen!
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Múlt heti  
játékunk  
nyertese:
Bárány  

Istvánné
(Győr)

játék

Megfejtését küldje be 2019. 08.01-én 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)  
vagy e-mailben a gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre.

A helyes megfejtést beküldök között 
5.000 Ft értékű utalványt sorsolunk ki 

a Nagybajcsi Halásztanya (étterem)  
felajánlásából.

SUDOKU

A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át szerkesztőségünkben, átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.
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NYÚL KÖZSÉG A TÖRTÉNELMI PANNONHALMI 
BORVIDÉK SZERVES RÉSZE, BORAINK  
PEDIG KIMAGASLÓAN TELJESÍTENEK  
A SZAKMAI VERSENYEKEN.

2018-ban a HANGYÁL PINCÉSZET  
PANNONHALMI SAUVIGNON BLANC 2017-es  
évjárata felkerült a rangos WINELOVERS 100  
legjobb magyar bor listájára.

A MEGYE LEGJOBB FEHÉRBORA  
A CSERI PINCÉSZET QUARTUS  
RAJNAI RIZLINGJE lett 2019-ben.

KÓSTOLJA MEG ÖN IS BORAINKAT! 

További információ: 
www.nyul.hu/boraszatok 
www.nyul.hu/hirek/tiltott_borok_versenye_nyulon

NYÚLI BORAJÁNLÓ
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Állandó téma az autósok és a biciklisek egymás 
mellett élése, amely sajnos nem mindig békés. Pedig 
az is lehetne, csupán egy kis odafigyelésre, na meg 
a közlekedési szabályok betartására lenne szükség.
Nézzük, melyek azok a legfontosabb pontok, amit 
sokan – helytelenül – gondolnak a kerékpáros 
közlekedésről. A lenti tanácsok részben a Magyar 
Kerékpárosklub weboldaláról származnak.

A járdán oké a biciklizés
Sokan hajtanak a gyalogosok között a járdán, ab-
ban a  tudatban, hogy így biztonságban vannak. 
Bár tény, hogy itt nem kell tartani az autósoktól,  
a helyzet az, hogy a KRESZ bizony nem engedélyezi 
a járdán való közlekedést, kizárólag akkor, ha az út-
test kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. Ez pedig 
nem azt jelenti, hogy azért, mert ott autók közle-
kednek. Ráadásul, aki a járdán szeretne haladni, 
ott legfeljebb 10 km/h sebességgel haladhat, de ezt 
is csak akkor, ha az úttesten nem lehetne biciklivel 
közlekedni.
A járdán száguldozó bringások elsősorban a gya-
logosokat, a kapualjból kilépőket veszélyeztetik, 
és persze saját magukat is, amikor a sarokhoz érve  
„utazó sebességgel” haladnak át a zebrán, ahol  
a KRESZ értelmében le kellene szállni és áttolni  
a bringát a túloldalra.

A kerékpárút használata nem kötelező
Ez csak két kivételes esetben igaz: ha a kerékpár-
úttal párhuzamos úttesten kijelöltek külön ke-
rékpársávot, illetve, ha a bicikliúton osztozni kell  
a gyalogosokkal is (szigorú szakmai nyelven: kijelölt 
gyalog- és kerékpárút), és az ott haladó gyalogosok 
mennyisége akadályozná kerékpárosok továbbhala-
dását. Ilyen esetben a bringások az úttesten is foly-
tathatják az útjukat, minden más esetben azonban 
kötelező a kerékpárutat használni.

Egyirányú utcában lehet a forgalommal szem-
ben biciklizni
Ez ebben a formában nem igaz, kizárólag olyan 
egyirányú utcába hajthat be a bringás szemből, ahol 
ezt külön kiegészítő tábla jelzi. Ezzel a gyakorlattal 
egyébként is érdemes vigyázni, mivel csupán né-
hány éves szabályról van szó, ezért sok autós nem 
szokott még hozzá, és nem számít a biciklisek fel-
tűnésére. 
Emiatt arra is számítani lehet, hogy esetleg beszól-
nak majd, akkor is, ha táblával jelölt utcában halad 
a bringás.

A sisak viszont kötelező
Ez is egy tévhit, a bukósisak viselése csak akkor kö-
telező, ha lakott területen kívül halad a kerékpáros, 
40 km/h feletti sebességgel. Ettől függetlenül ma-

ximálisan ajánlott a városban is, mert egy kisebb 
sebességű esésnél is csúnya sérüléseket lehet szen-
vedni.

Egymás mellett is mehetünk, ha nem jön senki
Tévedés, kerékpárral csak és kizárólag akkor szabad 
egymás mellett haladni, ha ez kerékpárúton törté-
nik, és ott is csak akkor, ha erre táblával vagy más 
módon engedélyt ad a KRESZ.

Rendőr bringást nem szondáztat
Tény, hogy egy 2012-es KRESZ-módosítás szerint 
nincs zéró tolerancia a biciklizés és az alkohol-
fogyasztás tekintetében, a szabály betűje szerint 
kerékpárral akkor lehet közlekedni, ha „a jármű 
biztonságos vezetésére képes állapotban” vagyunk. 
Ez ugye egyénenként eltérő, ráadásul még az egyes 
embereknél is függ attól, hogy éppen mennyit ettek 
előtte, mennyire fáradtak és hasonlók. A nem gépi 
meghajtású járművek esetén 0,50-0,80% közötti 
véralkohol-koncentráció nem minősül bünteten-
dő mennyiségnek, illetve a kilélegzett levegőben 
0,30-0,50 mg/l között marad az érték. Ezt azonban 
természetesen csak szondával lehet ellenőrizni, így 
senki se csodálkozzon, ha biciklivel is kiintik egy 
gyors ellenőrzésre. Ettől függetlenül mindenkinek 
azt ajánlanánk, hogy ha biciklizni indul, azt józa-
non tegye.

Biciklivel kutyát sétáltatni oké
Több szempontból is felelőtlen, aki így tesz, kezd-
ve azzal, hogy nem tartja be a KRESZ-t. Ezen felül 
pedig vaskos balesetveszélyt vállal, hiszen a kutya  
a pórázával bármikor belegabalyodhat a biciklibe, 
illetve egy hirtelen mozdulattal leránthatja a gaz-
dáját a nyeregből, nem beszélve a bicikli és a kutya 
között feszülő póráz által lekaszált gyalogosokról.

Nincs lámpám, de van prizmám!
Ez sajnos nem a helyes válasz, a kerékpáron ugyanis 
kötelező a megfelelő első és hátsó világítás! Hiába a 
gyárilag felszerelt prizma, az csak akkor működik, 
ha a szemből érkező valamivel megvilágítja. Egy 
gyalogos, rossz esetben egy másik kivilágítatlan bi-
ciklista számára láthatatlanok maradunk, ami egy 
ütközés esetén egyenlő a tragédiával.

A behajtani tilos tábla nem vonatkozik a bicik-
lisekre
Bár sok lakótelepen kihelyezik a táblát, mégis lát-
ni bringásokat a panelházak között suhanni. Ettől 
függetlenül a „sima” behajtani tilos, illetve mindkét 
irányból behajtani tilos táblák ugyanúgy vonatkoz-
nak a kerékpárosokra is, kizárólag akkor lehet ettől 
eltekinteni, ha a táblák alatt szerepel a „kivétel ke-
rékpárral” kiegészítés.

Az út mindenkié  
néhány tévhit a biciklis  

közlekedéssel kapcsolatosan
TETŐKLINIKA
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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!
NYÁRI AKCIÓ

Villanyszerelés 
„Okos Otthon” technológiával

Gáz, Fűtés és Vízvezeték 
szereléssel

E-napló és műszaki vezetéssel

+36 20 260 92 39
99070077
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Több mint 20 éve az Önök szolgálatában 
MEGOLDÁS SECURITY

Győr, Liezen-Mayer u. 4.
+36 (96) 517 939 • megoldassecurity.hu

1: Részletekről érdeklődjön kollégáinknál. 2: központra, kezelőre, kommunikátorra. 
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A HIRDETÉS
FELMUTATÓJÁNAK 

A BEKÖTÉSI HÓNAP 
DÍJÁT ELENGEDJÜK!
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SAGA ABLAK ÉS AJTÓ BEMUTATÓTEREM 
Győr, Nagysándor József utca 31. (ETO Park)  

Nyitva: h.-p. 8.30-16.30 h
Műanyag és alumínium nyílászárók, redőny,  

szúnyogháló, párkányok, könyöklők

NYÁRI AKCIÓ!
A megrendelt ablakok mellé:  

PANELLAKÁS esetén 3 rétegű üveget adunk 2 rétegű áráért!
CSALÁDI HÁZAK esetén a műanyag, hagyományos 

tokos redőnyt ajándékba adjuk!
Részletekről érdeklődjön:  

+36-70-77-30-688, +36-70-43-49-966 • sagaablak@gmail.com

99070082

Az akció visszaonásig tart.

kiadja: 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 PostI M P r e s s z U M

Győr
Győr-Moson-sopron megyei Békéltető testület

9021 Győr, Szent István u. 10/a
9001 Győr, Pf. 673 • E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
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Grillezni öröm! Vagy mégsem?
Nyár van, a jó kis grillezős esték ideje. Íme néhány tipp.

Grillezni nem  is olyan egyszerű, mint 
amilyennek az látszik. Főként a faszenes 
grillsütőkkel gyűlhet meg a bajunk, ha 
még tapasztalatlanok vagyunk, de érdemes 
próbálkozni, mert utánozhatatlan ízeket és 
illatokat kapunk cserébe.
Jóval egyszerűbb az élet egy elektromos vagy 
gáz grillsütővel, kisebb adagokhoz bőven 
elegendő. Mielőtt kiválasztja a megfelelő gril-
lezőt az alábbi szempontokat gondolja végig: 
- mekkora helye van  
- mennyi időt akar grillezéssel tölteni 
- mekkora összeget szán rá 
- akar-e nyársat forgatva sütni
A faszenes grillekkel több macera van: lassab-
ban melegszik fel, figyelni kell a sütés teljes 
ideje alatt, gyorsan megéghet az étel, ha láng-
ra kap a parázs, körülményes a parázs hűtése 
a vacsora végén. Ezzel szemben a gáz- illetve 
elektromos grilleket gyorsabban lehet üzem-
be helyezni és kikapcsolni, egyenletesebben 
lehet vele sütni, viszont a faszenes illatokat és 
zamatokat elveszítjük. 
Bármilyen készüléket is választ tegye stabil 
helyre, ne rakjon éghető dolgot a közelébe, 
ne tegye bokrok közelébe és mindig legyen 
kéznél egy vödör víz. Gyerekek közelében 
nagy körültekintéssel sütögessen, különösen 

a folyékony tűzgyújtóra ügyeljen.
A grillezéshez érdemes beszerezni fém-
nyársakat, húslapátot, csipeszt, rostélyokat, 
halsütőt, ecsetet, kesztyűt, speciális tisztító-
kefét. Csak jó minőségű faszenet vásároljon, 
hiszen a káros égési termékek az ételbe, ételre 
kerülnek. 
A faszenes grillezőknél a faszenet 40-45 perc-
cel a sütés megkezdése előtt kell begyújtani, 
hogy legyen idő a megfelelő parázst kivárni. 
Amikor vékony, szürke hamu borítja a felüle-
tét, a parázs pedig izzó vörös, akkor érdemes 
a sütést elkezdeni. 
Ha teheti szerezzen be egy izzítókéményt, 
amivel egyszerűbb, gyorsabb és biztonságo-
sabb a parázskészítés. Ilyenkor nyáron 
szinte mindenhol kapható, barkácsboltokban, 
gazdaboltokban stb.

MIt érdEMEs GrIllEznI?
Húst, zöldséget, sajtot, kolbászt, desszertnek 
pedig gyümölcsöt. 
A húst érdemes bepácolni, mert így zamato-
sabb és szaftosabb lesz. A pácolásra min. 2-6 
órát szánjon, a baromfihúsoknak elég a 2 óra, 
de a marhahúsnak kell a több idő, akár egy 
éjszaka is.

A grillezéshez érdemes  kicsit zsírosabb húst 
választani, mert a sovány hús hamar kiszá-
rad. A szárazabb darabokat tekerje baconbe. 
Grillezés közben ne szúrja meg a húst, mert 
kifolyik a zsírja, használjon lapátot, csipeszt a 
hús forgatásához. 
A zöldségek, a sajt és kolbász rövidebb idő 
alatt és alacsonyabb hőfokon sül meg, ezért 
ezeket mindig a hús után süssük gyengébb 
parázson. Feldarabolva vagy nyársra tűzve is 
süthet zöldséget: hagymát, gombát, papri-
kát, cukkinit, padlizsánt, spárgát, kukoricát, 
paradicsomot. 
A sajtokkal óvatosan kell bánni, mindenkép-
pen grillezéshez ajánlott sajtot vegyen, mert 
a grillezésre nem alkalmas sajt le fog folyni a 
rácson. Az üzletekben nagy a választék ilyen-
kor grillezhető sajtokból. 
A péksüteményt, kenyérszeletet is érdemes 
megpirítani, átmelegíteni egy kicsit a rácson. 
Ha már úgyis meleg a grill, akkor készítse 
el azon a desszertet is. Grillezhet almát, 
körtét, banánt, ananász szeletet, őszibarac-
kot, szilvát, fügét. Kínáljon mellé fagylaltot 
vagy csokoládéöntetet, így koronázva meg a 
csodás vacsorát.



52019. július 26.

elkészítés
1. A húsokat megtisztítjuk, majd mindkét oldalukat sózzuk, borsozzuk.
2. A páchoz egy tálkába öntjük az olívaolajat, a mustárokat, majd sorban 

a fűszereket és reszelt fokhagymát. Alaposan elkeverjük, majd egy 
ecset segítségével vastagon bekenjük vele a tarják mindkét oldalát.

3. Egy zárható dobozba tesszük a szeleteket, lezárjuk, majd legalább  
egy éjszakára a hűtőben pihentetjük.

4. Sütéskor, amikor a rostély kellően forró és a faszén már csak parázslik 
alatta, a húsokat rárakjuk és oldalanként 4-5 percig sütjük. Ha nem 
vagyunk biztosak abban, hogy megsült-e a húsunk, kóstoljunk!

5. Friss salátával, kenyérrel tálaljuk.

hozzávalók / 4 adag
• 50 dkg sertéstarja (4 szelet)
• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint
• 0.5 dl olívaolaj
• 1 ek mustár
• 1 ek mustármagos mustár
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 ek oregánó
• 1 ek fűszerpaprika
• 1 ek őrölt fűszerkömény

Mustáros-fűszeres pácolt tarja
akár grillen, akár otthon a konyhában készítjük, ezzel a mustáros-fűszeres páccal készült tarjával nem lőhetünk mellé. 

Könyvajánló
Priscille Sibley:   

CSillagPOr
Szerelem:  Matt és Elle gyerekkoruk óta ismerik egymást. 

Matt tizenhét évesen csillaghullás idején csókolja meg Elle-t,  
és harminchárom, amikor feleségül veszi.  Matt idegsebész,  
Elle pedig a NASA munkatársa. Sikeres emberek, mindenük 
megvan, egyetlen dolog nem adatik meg nekik:  
a közös gyermek.

Tragédia: Egy ártatlan 
baleset következtében Elle 
kómába esik. Végakarata 
alapján nem szabad gépek-
kel életben tartani. 

remény: Egy csoda mégis 
felülír mindent. Kiderül 
ugyanis, hogy gyermeket 
hord a szíve alatt. 

Vajon mi az erősebb?  
A jog? Vagy az új élet 
reménye? 

a tét: élet vagy halál.

Moziajánló
brit-amerikai akció-kaland-vígjáték

Rendező: David Leitch

Nyolc film után – melyek összesen csaknem 5 milliárd dolláros bevételt hoztak világ-
viszonylatban – a sorozat most bemutatja az első spinoff filmjét, melyben Dwayne 

Johnson és Jason Statham tér vissza, mint Luke Hobbs és Deckard Shaw.

Amióta a kigyúrt Hobbs, az amerikai Diplomata Biztonsági Szolgálat lojális ügynöke, 
és a törvényen kívüli Shaw, az egykori brit elit kommandós először összecsaptak 2015-
ben a Halálos iramban 7-ben, a duó sorra 

osztogatta egymásnak a beszólásokat 
és a pofonokat, miközben próbálták 
lenyomni a másikat. Ám amikor egy 

kibergenetikusan felturbózott anarchista 
(Idris Elba) megkaparint egy alattomos 

biofegyvert, amely örökre megváltoztathat-
ja az emberiséget - és legyőz egy briliáns 

és vakmerő szakadár MI6 ügynököt 
(Vanessa Kirby, The Crown), aki történe-
tesen Shaw húga - a két esküdt ellenség-
nek össze kell állnia, hogy elkapják az 
egyetlen fickót, aki talán még náluk is 

vagányabb.

A HOBBS ÉS SHAW új kaput üt a Halálos 
univerzumba, és kérlelhetetlen iramban 

száguld át a világon Los Angelestől Londo-
nig, és Csernobil mérgező pusztaságától 

Szamoa színes forgatagáig.

Bemutató: 2019. augusztus 1. 
Játékidő: 134 perc

Halálos iramban: Hobbs és Shaw
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Apró

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

98
09

00
89

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

99070087

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-Adyváros frekventált 
részén, 2 szoba + nappali + 
hall elosztású, 68 m2-es, er-
kélyes, felújított panellakás 
eladó. Ár: 22.800.000 Ft. Érd.:  
06-70/646-1799.

Győr-Nádorvárosban el-
adó egy teljesen felújított, 
53 m2-es, 2 szoba-hallos, 
fűtés-korszerűsített lakás. 
Ár: 25.900.000 Ft. Érd.:  
06-70/703-0865.

Győr, Gyárvárosban első eme-
leti, 43 m2-es, szép állapotú, 
egyedi fűtéses, középblokkos 
lakás eladó! Ár: 20.000.000 Ft. 
Érd.: 06-70/977-7837.

Győr egyetemi útvonalán 
eladó belső, kétszintes, felújí-
tott, 75 m2-es, 3 hálószobás 
lakás. Ár: 22.500.000 Ft. Érd.: 
06-70/489-2013.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

Bízza profikra ingatlanügyeit!
Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Sokorópátkán, 1.900 nm-es telken, eladó 
egy 70 nm-es, 2,5 szobás, 2 fürdőszobás, 
padlófűtéses, felújított parasztház.  
Ár: 13,9 M Ft.  
Érd.: +36-70/601-1010.
Foto: www.landhausungarn.com

99070083

1-2 napos határidővel.
Győr, Bartók  B. u. 1.

99070079

RUHASZERVIZ, GYORSVARRODA

MÉRETRE ALAKÍTÁS,  
JAVÍTÁS  

barátságos áron,

GRÁNIT, MŰKŐ SÍREMLÉK  
MEGRENDELHETŐ

Továbbá rövid határidővel 
vállalunk:  

tisztítást, felújítást, fedlapcserét, 
újralapozást, helyreállítást.

Munkáinkra garanciát vállalunk.
Több munka megrendelése 

esetén kedvezmény.
Kérjen ingyenes ajánlatot!

Sándor László kőfaragó 
06-30/612-3236

99050046

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

KIRÁNDULÁS AUTÓBUSSZAL
Pozsony – Vöröskő vára
Ópusztaszer – Szeged

Pécs és környéke
Tisza-tó – Gyöngyös

Aggtelek - Eger
Érd.: 96/467-119

99070085

Soproni Zöldveltelini 5 l 1.900 Ft  380 Ft/l
Soproni Chardonnay-Irsai 5 l 2.000 Ft 400 Ft/l
Soproni Kékfrankos 5 l 2.100 Ft 420 Ft/l
Soproni Merlot 5 l  2.200 Ft 440 Ft/l
Soproni Cabernet Sauvignon 2 l  1.000 Ft 500 Ft/l

 Kanna: +250 Ft/db

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Tel.: 06-70/331-74-62 • Nyitva: h.-p. 8-16 h, szo. 8-12 h
Győr, Bajcsy-Zs. u. 24. (volt Finommechanika udvarában) 99060069

NYÁRI BORAJÁNLAT

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

Hosszméret: 25 cm, 33 cm, 50 cm
Rendelje megbízható 

forrásból!
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 6027309

99070090

ELADÓ INGATLAN
Gyenesdiáson, strand közelében, 3 
hálószobás, új építésű, szerkezet-
kész ház tulajdonostól eladó. Tel.: 
0630/298-4499.

Bükön tulajdonostól eladó két jó álla-
potú társasházi lakás. A 29 nm-es, 
egy szobás lakás 7,9 M Ft, a 76 nm-
es, 2 szobás lakás 13,9 M Ft. Tel.: 
0630/298-4499.

Eladó panellakás, Sopron, Márcfalvi 
utca, 30 nm. I.ár: 18.500.000 forint. 
Tel.: 0620/387-3826.

Határozatlan bérleti-szerződéses, 
nyugdíjasházi garzonomat 1,5-2 szo-
bás, határozatlan bérleti-szerződéses-
re cserélném. 0630/236-6048.

Győr-Ménfőcsanakon, régi épí-
tésű ház nagy telekkel eladó.  
26.000.000 Ft. 0620/523-4924.

Győr frekventált részén, 15 lakásos 
társasház I. szintjén, 55 nm-es, 2 szo-
bás, műanyag ablakos, szigetelt, ház-
központi fűtéses lakás, zárt udvari 
parkolóval eladó. Ár: 18,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrújbaráton, Lila-hegyen, 1.080 
nm-es, művelésből kivont, meredek 
zártkerti telken, kb. 30 nm-es, tető-
tér beépítéses, alápincézett hétvé-
gi ház, vezetékes vízzel, árammal, 
szerszámtárolóval, 20 db termő gyü-
mölcsfával eladó. Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Adyvárosban, liftes panelház 7. 
szintjén, 49 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, redőnyös-műanyag ablakos, 
műszakilag és esztétikailag is felújí-
tott lakás kedvező rezsivel eladó. Ár:  
17,99 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrszentiván jól megközelíthető, for-
galommentes utcájában, 1.000 nm-es, 
kb. 13,8 m széles utcafrontú, össz-
közműves építési telek, családi házas 
beépíthetőséggel eladó. Ár: 14,5 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, 451 nm-es sarok-
telken, 80 nm-es, 3 szobás, egyedi fűté-
ses, szigetelt, részben műanyag abla-
kos, tehermentes tégla családi ház, 
dupla garázzsal, fedett terasszal, fúrt 
kúttal eladó. Ár: 27,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, társasház II. szint-
jén, bruttó 76 nm-es, erkélyes, nappa-
li és hálószobás, nagy konyha-étkezős, 
egyedi fűtéses, tetőtéri lakás eladó. Ár: 
26,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrzámolyon, 656 nm összközműves 
telken, 92 nm-es, nappali és 3 szobás, 
önálló tégla családi ház eladó. Ár: 
33,99 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Belvárosban, Bisinger sétányon, 
karbantartott polgári ház I. szintjén, 83 
nm-es, nappali és 2 szobás, amerikai 
konyhás, 2 fürdős, teljes körűen fel-

újított, egyedi fűtéses, utcára és belső 
udvarra néző téglalakás eladó. Ár: 31,9 
M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

KIADÓ INGATLAN
Győr-Marcalváros I-en, bútoro-
zatlan garzon kiadó. Érdeklődni: 
0620/237-9332.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

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

Épületek elbontása szakszerűen, ver-
senyképes áron, törmelék elszállí-
tással! Földmunkálatok vállalása! 
0670/905-3020.

Pala- és cseréptetők bontás nélküli fel-
újítása, tisztítása, impregnálása, festé-
se. Tel.: 0630/476-7838.

Nyílászárók passzítása, szigetelé-
se, redőnyök, szúnyoghálók, árnyé-
kolók készítése, javítása. Penész-
mentesítés. 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.

Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtle-
nítést, kútásást és fakivágást vállalok. 
Pl.: fenyő/dió. 0630/951-0378.

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-
ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, 
garanciával. 0670/233-0673.

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, 

Hajdúszoboszlói nyaralás félpanzi-
óval 18.900 Ft/3 éj, 28.500 Ft/7 éj.  
w w w . f r a n k v e n d e g h a z . h u , 
0630/977-6495.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: 0670/669-7777.

ÁLLÁST KÍNÁL
Kamionsofőrt felveszünk belföldi fuva-
rozásra. Érdeklődni: Pro-Money Kft. 
0620/974-9358.

Győr Arrabona SPAR áruházba 
másodállásos munkára női taka-
rítót keresünk. Lehet nyugdíjas is.  
0620/451-1790. MSL-Clean Kft.

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelen-
tett munkaviszonyt, kiemelt bére-
zést, bérelőleget, ingyenes szál-
lást, munkába járást biztosítunk. 
Betanított dolgozó és targoncás 
ajánlatainkból válogathatsz Győr 
és Kecskemét környékén. Mun-
kavégzési helyek: Autoliv, BOS, 
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most!  
0670/639-9920 (JOBmotive Kft.).

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipa-
ri munkakörökbe keresünk hegesz-
tő, lakatos, gépi forgácsoló- CNC-
gépkezelő, szerszámkészítő, gép-
beállító, darukezelő, nehézgépkeze-
lő és konténerező sofőr dolgozókat 
Győr és Kecskemét környéki mun-
kára. Versenyképes fizetést, jutta-
tásokat, szállást, munkába járást, 
hazautazási támogatást, bérelőle-
get biztosítunk. Jelentkezz most!  
0670/415-9021 (JOBmotive Kft.).

székek, padlószőnyegek tisztítása. 
0670/630-8245.

Mosógépek, Hűtőgépek, Mikrosütők, 
Varrógépek javítása garanciával! 
0670/240-4204.

Tetőjavítást és kéményfelújítást 
vállalok, A-tól Z-ig, garanciával! 
0670/388-8816.

BÚTORKÉSZÍTÉS: konyhabútor, tolóaj-
tós gardrób, kerti fatároló, polikarbo-
nátos előtető készítés. 0620/597-9052.

Tetőfelújítást, új tető készítését, bádo-
gos munkát, ácsmunkát és bármilyen 
tető, bádogos munkát vállalok kedvez-
ményes áron anyagbeszerzéssel is. Hív-
jon bármikor. 0670/574-1799.

Palatetők átfedése bontás nélkül, tető-
fedés. tetőjavítás, bádogos munkák. 
0630/981-7047.

Kisebb ingatlanjavítási munkát gyor-
san (kőműves, festő, tetőfedő, fakivá-
gás stb.) vállalok. 0620/377-8855.

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat, hun-
garocell szigetelést, zsindelyezést, 
kőművesmunkát vállalok kedvezmé-
nyes áron. 0620/501-3354.

Szobafestést vállalok. Tel.: 
0620/331-6081.

Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. 20% 
kedvezmény augusztus 31-ig! Ingye-
nes felmérés! Tel.: 0620/481-8124.

Tetőfedő mester vállal bádogos-ács-
munkát. Cseréplemez átrakás, cse-
réplécezés, csatorna csere. Kisebb 
tetőjavítás anyaggal együtt is. Fel-
mérés ingyenes. Azonnali kezdéssel. 
0620/617-2137.

Felújítási munkát, szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, ill. ép.előkészületi 
munkálatokat, bontás stb., kerti mun-
kát, fűkaszálást, tereprendezést válla-
lunk. Tel.: 0620/965-6752.

Tetőfelújítást, új tető készítését, bádo-
gos munkát, ácsmunkát és bármilyen 
tető, bádogos munkát vállalok kedvez-
ményes áron anyagbeszerzéssel is. Hív-
jon bármikor. 0670/564-9536.

Épületek Energetikai Tanúsítá-
sa. Hőkamerás vizsgálatok, Napele-
mek telepítése. Tel.: 0630/956-4771,  
www.energiaexpert.hu.

"Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
06-20/ 233-8316!"

VEGYES/RÉGISÉG
Készpénzért veszek bakelit lemezeket, 
diafilmeket, diavetítőt, régi pénzeket. 
0630/194-9356.

Két gázpalack rezsóval 11 ezer forin-
tért eladó. 0620/585-6056.

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

DOLGOZZ 
VELÜNK!

BŐVÍTJÜK 
ÉRTÉKESÍTŐI 

CSAPATUNKAT!

JELENTKEZZ
MÉG MA ÉS LÉGY 
TE IS KOLLÉGÁNK 

ÚJ, BELVÁROSI 
IRODÁNKBAN!

Önéletrajzod 
a gyor.belvaros@dh.hu 

email címre várjuk.

+36 96 365 253
 9022 Győr,

Árpád út 38/A.

www.dh.hu
99060045

GYŐRI 
kirendeltségünkbe 

keresünk 
munkatársat 

az alábbi pozícióba:
 

ALKATRÉSZ 
KISZÁLLÍTÓ

További részletek 
és jelentkezés:

www.unixauto.hu
hr@unixauto.hu

99060073

Jelentkezni: 
+36-22-522-230-es telefonszámon.

www.nijhof-wassink.com

Gépjárműflotta bővülés miatt C+E kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező 

gépjárművezetőket keresünk 
magyarországi ömlesztett takarmányszállításra Győr és környékén,  

teljes egészében visszatérős, nem bent alvós fuvarfeladatokra! 
Azonnali kezdéssel! 31

10
03

99070054

99070078

Győri élelmiszeripari cég

 ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐT 
B, C JOGOSÍTVÁNNYAL

TOVÁBBÁ GÉPKOCSIKÍSÉRŐT
AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZ.

•	Kiemelt jövedelem
•	Stabil háttér
•	Vidékieknek bejárás-hozzájárulás: 100%
•	Munkavégzés hétfőtől péntekig napi 8 óra

Érdeklődni munkaidőben: Venist Kft. 06-96/510-023 és 06-70/882-0339

99070010

99070073

99
07

00
46

Az Arrabonamédia reklámkampányok létrehozásá-
val, megjelenítésével foglalkozik online felületeken 
és írott médiában Győrben, megyénkben, a régióban  
és Magyarország teljes területén.

A SIKERES MUNKTÁRSUNK: 
•	felkészült,	mert	egy	személyes	találkozó	alkalmával	számos	
kérdésre	kell	válaszolnia,

•	meggyőző,	mert	maximálisan	hisz	a	szolgáltatásainkban,
•	kommunikatív,	hiszen	rengeteg	Ügyféllel	kell	beszélnie,
•	kellő	önbizalommal	rendelkezik,	és	fel	tudja	dolgozni,		
hogy	a	munkában	nemcsak	sikerek	léteznek,	

•	határozott,	mert	a	lendületes	beszélgetésekhez	és	az	értéke-
sítési	folyamat	sikeres	lezárásához	folyamatosan	kézben		
kell	tartania	az	irányítást,	

•	megérti	az	Ügyfél	szubjektív	igényeit,	és	tud	is	rá	figyelni,	
•	szorgalmas,	mert	a	sikert	csak	kitartó,	rendszeres	munkával		
lehet	elérni.

AMI BIZTOS  
TETSZENI FOG:
•	 Családias		

munkakörnyezet
•	 Felkészítés		

és	folyamatos	képzés
•	 Alapfizetés	+	eredmény-	

orientált	prémium
•	 Rugalmas	időbeosztás

Fényképes	önéletrajzodat	az		
info@arrabonamedia.hu		

e-mail	címen	várjuk!

Változatos, mozgalmas,  
önálló munkakör. 

JELENTKEZZ!

VÁRUNK BŐVÜLŐ REKLÁMÉRTÉKESÍTÉSI CSAPATUNKBA 

REKLÁMREFERENS  MUNKAKÖRBE!

99070092
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99070081

Vagyonvédelmi rendszer telepítés

KNX ipari és lakossági automatizálás
Egyedi világítások tervezése  
és gyártása

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

99040066

BELTÉRI AJTÓK RAKTÁRRÓL
6-FÉLE SZÍNBEN

ALUMÍNIUM  
REDŐNYÖK  
RAKTÁRRÓL, TÖBBFÉLE SZÍNBEN

Rába-Ablak Kft.
INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 

KOMPLETT KIVITELEZÉSE

utána• Bejárati és beltéri ajtók felújítása
akár 1 nap alatt, 24 féle színben!
(Teliből üvegeset, üvegesből telit.)

• Régi faablakok javítása,
korszerűsítése (Passzítás, javítás, 
hőszigetelés, speciális gumibemarás, 
hangszigetelés.)

• Műanyag ablakok felújítása,
korszerűsítése.

• SOFA típusú ablakok 
szervizelése, beállítása,
hőszigetelt üveg cseréje.

Nem kell többé az ajtókat festeni!

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁS 
GARANCIÁVAL!

Nem kell többéaz ajtókatfesteni!

Lúg és saválló 

PVC bevonat!Lúg és saválló 

PVC bevonat!

Fehér János
Európa Nr. 1 renoválója

                előtte

06-30/651-3945 
97050467

JELMEZ VÁSÁR!
FARSANGI

JANUÁR 13-TÓL

MÁRCIUS 03-TÓL

MINDEN
HASZNÁLT TERMÉK

FEBR. 27-TÓL

KIÁRUSÍTÁS!
SZEZON VÉGI-70%

TELJES ÁRUCSERE

NOVEMBER 10.
PÉNTEK, 9 ÓRA
TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

NYITÁS:

590 FT
/DB

NYITÁS:

MÁRC. 01.PÉNTEK
9 ÓRA

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

TAVASZI ÁRUCSERE!
NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

CSAK

A KÉSZLET EREJÉIG

-70%
MINDEN

HASZNÁLT
TERMÉK

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS!
FEBRUÁR 23-TÓL

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

MÁRC. 02.
TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

ÁRUCSERE MIATT
FEBR. 28. - MÁRC. 01. ZÁRVA

NYITÁS:
PÉNTEK
9 ÓRA

590 FT
/DB

NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

CSAK

A KÉSZLET EREJÉIG

NYITÁS:

NOV. 16.
PÉNTEK
9 ÓRA

TELJES ÁRUCSERE!

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS!
AUG. 24. - SZEPT. 04

-70%
MINDEN

A KÉSZLET EREJÉIG

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

HASZNÁLT
RUHA

TÁSKA, CIPŐ

MINDEN
HASZNÁLT
TERMÉK A KÉSZLET EREJÉIG

-70%

OKTÓBER 29-TŐL

ÁRUCSERE ELŐTTI
AKCIÓ!

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

TÉLI ÁRUKÉSZLETTEL!

FARSANGI
JANUÁR 18-TÓL

JELMEZ VÁSÁR!

NŐI ÉS FÉRFI KÖTÖTT PULÓVEREK

JANUÁR 18., PÉNTEKTŐL!

TELJES CSERE

PAPUCSOK, GYEREKCIPŐK
GYEREKDZSEKIK

FEBRUÁR 22-26.

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS!

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

NŐI ÉS FÉRFI PÓLÓK, PULÓVEREK

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!
MEGNYITOTTUNK

TÁSKÁK, CIPŐK
SPORTRUHÁK, NADRÁGOK

JÚNIUS 11-15 (K-Szo)

A HÉT AKCIÓJA!

2000 FT FELETTI  
VÁSÁRLÁSKOR

AJÁNDÉK 
VÉKONY SÁL!

NYÁRI PÓLÓK, FÜRDŐRUHÁK, HALÁSZ ÉS RÖVIDNADRÁGOK,
NŐI RUHÁK, TUNIKÁK, TÁSKÁK, CIPŐK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

Győr,
Gerence u. 27.

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19;  Tel.: 06-30/815-5521

SZEZONKÖZI LEÁRAZÁS! ( JÚL 26-AUG 10)
BÉBI GYEREK ÉS KAMASZRUHA  390 FT/DB  190 FT/DB 
CIPŐ,  SZANDÁL , BLÉZER  -50%

SZEZONKÖZI LEÁRAZÁS!
JÚL. 26-AUG. 10.

190 FT
/DB

390 FT
/DB

-50%

BÉBI-, GYEREK- ÉS 
KAMASZRUHA

CIPŐ, SZANDÁL,
BLÉZER

99070091

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

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

facebook.com/lemezdiszkont

A készlet erejéig!

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

(bruttó 1 400 Ft/m2)

AKCIÓ! Színes trapézlemez
0,7 mm vastag

br.: 1.400 Ft/m2

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.378 Ft  
(bruttó: 1.750 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.378 Ft /m2 
(bruttó 1.750 Ft/m2)

Palatetők bontás nélküli felújítása. 
CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS!

Bádogos Szaküzlet

99070058

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

99070028

Dr. Deák Henrietta
INGYENES
ÁLLAPOTFELMÉRÉS!

Teljes körű fogászati szakrendelő
utánaelőtte

Kérjen időpontot!
 +36-30/609-9252

99070034

Készleten:  aKác, cser,  
tölgy, büKK, gyertyán

Tel.: +36-30/421-1867

10 m3-tôl ingyenes házhoz szállítás! 
Garantált mennyiség és minôség, 

gyors kiszállítás hétvégén is!

Tûzifa 
akció!

KályhaKész
Tûzifa

15.000 ft/m3

EUTR: AA6249157

99070088


