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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

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

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

90030024

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

LUCIFER SZEXSHOP
M.MAGYARÓVÁR, MALOMSZER U. 8.   +36 20 372 4544

www.luciferszexshop.hu
SIÓFOK, FŐ U. 45. - ZÁKONYI F. KÖZ +36 20 391 55 88

GYŐR, BARTÓK B. U. 1. (UDVARBAN) +36 20 475 76 67

MEGÚJULT ÉS ELINDULT ÚJ HONLAPUNK!

www.luciferszexshop.hu

FRISS HÍREK, ÚJDONSÁGOK KÖZÖSSÉGI OLDALUNKON- KÖVESSEN BENNÜNKET!

Üzleteink határozatlan ideig 10-15óráig tartanak nyitva.
Rendeljen online webáruházunkból és futárral házhozszállítjuk!

90030052

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

90
03

00
46

Visszavonásig!
SZEZONÁLIS AKCIÓ

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

90030051

IRÁNY A BEDŐ PÉKSÉG!

ÚJ ÜZLETÜNK  
A VÁSÁRCSARNOK 

EMELETÉN!

A MEGSZOKOTT MINŐSÉG ÚJ HELYEN!

90020056
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játék
KERESZTREJTVÉNY

Megfejtését küldje be 2020. április 8-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.

Múlt heti játékunk nyertese: 
Fülöp Anikó (Győr)

Szeretnénk Önöket tájékoztatni arról,  
hogy a kialakult járványügyi helyzetben 

legközelebb akkor tudunk sorsolni,  
amikor megjelenik az újság.

Zöldséges  
csirkecombfilé  
római tálban
HoZZávalók:

•	 70	dkg	csirke-	
combfilé

•	 1	db	cukkini
•	 1	nagy	hagyma
•	 2	db	paradicsom
•	 1	nagy	paprika
•	 2	nagy	darab		

burgonya

•	 1	doboz	egész	
gomba

•	 3	gerezd	fokhagyma
•	 só
•	 bors
•	 fűszerkeverék
•	 zöldség	zöld

elkésZítés

Először	a	húst	és	a	zöldségeket	is	apró	kockára	vág-
juk,	majd	-	amennyiben	van	rá	lehetőségünk	-		már	a	
főzést	megelőző	napon	készítsünk	pácot	a	fűszerekből	
és	az	olajból,	melybe	helyezzük	a	húskockákat	és	egy	
éjszakára	hagyjuk	a	hűtőben	állni,	hogy	az	ízek	átjárják	
a	húst.

A	római	tálat	fél	órára	vízbe	áztatjuk,	az	aljára	kevés	olajat	
öntünk,	majd	beletesszük	a	zöldségekkel	és	fűszerekkel	össze-
forgatott	húst.	Aláöntünk	egy	fél	pohár	vizet,	majd	150	fokon	kb.	
1	órát	sütjük.	Utána	levesszük	a	római	tál	tetejét	és	megpirítjuk	
a	csirkét.
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A járványügyi helyzet új sza-
kaszba érkezett. Dr. Darvai 
László háziorvos, sok éves ta-
pasztalata alapján osztja meg 
javaslatait olvasóinkkal, me-
lyeket érdemes megszívlelni, 
betartani. A javaslatokat utasí-
tásként lenne célszerű kezelni, 
hiszen rövidesen a válságkeze-
lés olyan szakaszába érkezik, 
ami – ha a fegyelmezettségünk 
és felelősségérzetünk nem 
javul – komoly korlátozó ren-
delkezések bevezetésével is 
járhat. Kérjük, szokjanak hozzá, 
hogy jelen helyzetben a fegyel-
mezettség ezrek életének a 
megmentésével járhat.

1. Mindennemű érint-
kezést kerüljenek is-

merőseikkel, rokonaikkal és 
munkatársaikkal. Családon 
kívül a testi érintés TILOS! 
Beszélgetések távolsága két 
méternél ne legyen rövidebb 
védőfelszerelés nélkül.

2. Mindenki tegyen 
meg mindent annak 

érdekében, hogy ha foglal-
kozása nem az elsődleges 
fontosságú munkakör (élel-
miszer-vegyi áru boltok el-
adói, postai alkalmazottak, 
szociális és egészségügy, 
rendőrség, katonaság, ka-

 VÁLSÁGKEZELÉS A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS (COVID-19) IDEJÉN 

A fegyelmezettség életet ment!
tasztrófavédelem, stb.), 
hogy otthonról dolgozhas-
son. Ha ez nem megoldha-
tó, védőfelszerelés nélkül 
ne menjen dolgozni!

3. Ne használjanak tö-
megközlekedést. Na-

gyon ritkán vásároljanak. 
Használjanak bankkártyát a 
készpénz helyett. 

4. A közzétett számok 
csak irányadók: sem-

miféle közösségi rendezvé-
nyen ne vegyenek részt, a 
fertőzőképesség nem attól 
függ, hogy azon 100 vagy 40 
fő van-e jelen. Amennyiben 
a találkozások halaszthatat-
lanok, azokat tartsák szabad 
térben, megfelelő távolságra 
egymástól.

5. Ha teheti, hordjon 
maszkot a lakásból 

való kilépéskor, amennyi-
ben emberekkel találkozni 
kényszerül. Házi készítésű 
maszkok viselése jobb a 
semminél, de hordása hamis 
biztonságérzetet okozhat, 
a specialis félálarcokhoz 
képest (FFP2 FFP3, melyek 

jelenleg még nem elérhetők) 
csak csekély védelmet tud-
nak biztosítani.  Mindenki 
szerezzen be gumikesztyűt, 
ha tud. Minden vásárlás, 
ügyintézés maszkban és gu-
mikesztyűben történjen.

6. Az egészségügyi lé-
tesítményeket mesz-

szire kerüljék el. Tünetek 
(láz, köhögés, torokfájás, 
levertség, végtagfájdalmak, 
esetleg légszomj) jelentke-
zése esetén TELEFONON 
keressék háziorvosukat, aki 
rendelkezik a további teen-
dőkről.

7. Senki ne menjen 
szentmisére, istentisz-

teletre! A járvány terjedé-
sének a közoktatási-közne-
velési intézményeken kívül 
az egyik legfontosabb góc-
pontjai a közösségi terek. 
Mindenki gyakorolja hitét 
otthon. Kerüljék a bevásár-
lóközpontokat!

8. Az otthonukban is 
szigorú rendszabá-

lyokat tartsanak be: hazajö-
vetelkor első a kézmosás és 

a felsőruházat levétele, ezt 
követheti minden más. Le-
gyenek következetesek és a 
családtagokkal is tartassák 
be a szabályokat.

9. Fertőzött vagy fertő-
zésre gyanús tárgyak 

(pl. fertőzésgyanús betegtől 
átvett csomag, levél, eszköz) 
két napos szellőztetése  va-
lószínűtlenné teszi az azok-
kal való járványterjesztést.

10. Az iskolák-óvo-
dák bezárása után, 

amennyiben gyermekük az 
utolsó óvodai-iskolai nap 
óta eltelt 6-8 (biztonsági 
okokból 14) nap után tü-
netmentes, nem tekinthe-
tő fertőzőforrásnak, így a 
nagyszülőkkel való érintke-
zésének akadálya nincs! A 
gyermekek a nagyszülők-
nél kiváló helyen vannak, 
amennyiben szüleik a sza-
bályokat betartják, és nem 
fertőzik meg őket.

11. Semmiféle közös-
ségszervezést, ima- 

csoportot, gyermekek meg-
őrzése céljából alakuló kez-

deményezést ne támogas-
sanak, azokon ne vegyenek 
részt, és gyermeküket ne 
helyezzék el ezeken a helye-
ken.

12. Személygépkocsi-
val csak maszkot 

viselő ismerőseiket szállít-
sák, ha ez elkerülhetetlen. A 
személygépkocsi nemcsak a 
személyek fizikai közelsége 
miatt veszélyes, hanem a 
kis, zárt tér miatt is.

13. Minél többet tar-
tózkodjanak szabad 

levegőn. Kertészkedjenek, 
kiránduljanak. De csak a 
családtagokkal!

14. A szabályok be nem 
tartása legyen a kri-

tika tárgya, ne pedig annak 
betartása!

15. Az új típusú korona-
vírus által okozott 

betegség fiatal, egészséges 
emberekre nézve szokásos 
vírusfertőzésként zajlik le. 
A többnyire idős,  krónikus 
betegségekben szenvedők-
ben pár nap alatt halálos is 
lehet.

LEGYENEK BÖLCSEK,  
ÓVATOSAK  

ÉS KÖVETKEZETESEK.

Dr. Darvai László 
háziorvos

Átmenetileg zÁrva tartanak  
a nav megyei kirendeltségei

nav infók

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-
sopron megyei kirendeltségei (sopron, Moson-
magyaróvár, Csorna, kapuvár) további intéz-
kedésig, ideiglenesen zárva tartanak. A győri 
központi ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje is 
korlátozottabb.

A járványhelyzetben a NAV igyekszik minimalizál-
ni az ügyfeleire és munkatársaira ható kockázatokat. 
A hivatal, az Operatív Törzs ajánlásaival összhang-
ban változtatott ügyfélfogadási gyakorlatán és a vá-
rakozókat ütemezetten fogadja. Ez azt jelenti, hogy  
az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél tartóz-
kodhat, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van.

Március 23-tól, hétfőtől Győr-Moson-sopron 
megyében kizárólag a győri központi ügyfél-
szolgálat fogad ügyfeleket. Az ügyfélfogadási 
idő itt is csökkent, hétfőnként és szerdánként 
csak 16 óráig tart nyitva az ügyfélszolgálat.

A kapuvári és csornai után a soproni és mo-
sonmagyaróvári ügyfélszolgálatok, továbbá a 
papír alapú regisztrációs adóügyek intézésére 
szolgáló Győr, Nádor utca 25. szám alatti ügy-
félszolgálat is zárva tart további intézkedésig.

Az adóügyek döntő többsége elektroniku-
san intézhető, ezért a hivatal kéri ügyfeleit, 
hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos 
ügyintézést. A NAV honlapján, a nyitólapon 
már elérhetők különböző, az adózókat ve-
szélyhelyzetben segítő információk. A hivatal 
egyszerűen letölthető és nyomtatható formá-
tumban, pdf-ben is közzétett néhány gyakran 
használt nyomtatványt. Emellett többek kö-
zött elérhető egy, a külföldön dolgozó, onnan 
hazaérkező ügyfeleknek szóló tájékoztatás.

A NAV általános tájékoztatórendszere,  
a NAV Infóvonal a 1819-es telefonszámon hív-
ható.

A kialakult helyzetre tekintettel, a korláto-
zott személyes ügyintézési lehetőségek miatt 
mind az ügyfelek, mind a hivatal közös érdeke 
a minél egyszerűbb, rugalmasabb ügyintézés. 
Ehhez szükséges, hogy az ügyfelek beadvá-
nyaikon – legyen az postán küldött papír ala-
pú, vagy akár elektronikusan benyújtott be-
vallás, adatlap, ePapír beadvány – adják meg 
telefonos elérhetőségüket a minél gyorsabb 
és egyszerűbb kapcsolatfelvétel érdekében.

Kedves Ügyfeleink!  
Kedves Olvasóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,  
hogy a kialakult járványügyi helyzetre 

való tekintettel a Győri Szuperinfó  
2020. április 3-án nem jelenik meg,  

illetve március 30-tól  
ügyfélszolgálati irodánk  

(9027 Győr, Tátika utca 1.)

 határOzatlan ideiG  
zárva tart! 

Megértésüket köszönjük!

Kérdéseiket, észrevételeiket  
a gyor@szuperinfo.hu e-mail címen 

továbbra is várjuk!Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága
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Természetes hatás
Továbbra is él az egyszerű szabály, hogy 
a kevesebb néha több. Idén már nem 
annyira divatosak a rengeteg kis apró 
kővel kirakott díszítések, inkább a vissza-
fogottabb stílus dominál. Egy egyszerű 
pasztellszínekben pompázó szolidabb 
díszítésű körömmel senki sem nyúlhat 
mellé. A túlzó mintákat és díszítéseket 
hagyjuk meg különleges alkalmakra, 
a hétköznapokon maradjunk inkább  
a szolidabb megoldásoknál.
Virágzás
Eljött az ideje a virágmintáknak és a virá-
gok ihlette színeknek is. Leváltásra kerül-
nek a hűvös színek és jöhetnek a meleg 
árnyalatok. Próbáljunk ki minél több min-
tát, akár egy egész virágzási folyamatot 
is felfesthetünk körmeinkre (vagy kér-
hetjük körmösünktől) kisujjunktól kezdve 
egészen a hüvelykujjunkig végig vihet-
jük, ahogy egy bimbóból szép lassan 
virág lesz. Annak, hogy milyen módon 
tavasziasítjuk manikűrünket, csak a kép-
zeletünk szabhat határt.

BoB és long BoB
Tovább haladnak hódító útjukon ezek a frizurák, azonban a vágástechnikákban 
akadnak eltérések idén: vegyük csak alapul a borzas fazonú shaggy bob-ot, 
mely kifejezetten jó fazonválasztás a hullá- mos hajúaknak és 
azoknak is, akiknek nem adattak meg erős h a j s z á l a k .  
Ez a fazon tökéletesen alkalmas a haj vo- lumenének 
megnövelésére is.

FruFru
Még mindig a szerelmesei vagyunk a frufrunak és idén min-
den fajtája divatos. Választhatsz göndört és egyenest, mikro és 
hosszú fazont is. Egy tépett fazonú médium hajnál különösen jó 
választás lehet egy kusza frufru, mely felteszi megjelenésünkre 
a koronát. Az se baj, ha nincsenek mindig tökéletesre szárít-
va és vasalva, a lényeg, hogy ne hagyjuk őket lenőni, tartsuk 
folyamatosan karban és mindig igazítsuk az épp aktuális fri-
zuránkhoz.

Pixie
A pixie fazon őrülete még mindig töretlen a rövid hajviseletek 
között, melyet a Twiggy-féle változat tovább emel. Ez a fajta 
frizura lényegében egy modern hatású aszimmetrikus verziója 
a hagyományos pixinek. Persze nem csak a rövid fazonoknál 
mutat jól az éles vágás, a hosszú hajjal rendelkezők is válogat-
hatnak kedvükre, legyen szó tépett fazonról vagy a haj V-ala-
kúra szedéséről.

shag
A shag frizura mit sem vesztett ’80-as évekbeli pompájá-
ból, hiszen még mindig divatos. Igaz, most leginkább a hul-

lámos és göndör változatai kerülnek a reflektorfénybe, de  
a spirálgöndör fazon is visszatér a múltból, hogy tovább hó-

díthasson, ehhez pedig a fokozatosan vágott rétegelt frizu-
rafazonok passzolnak a leginkább.

Félhold
Első hallásra biztos mindenki arra gondol, 
hogy ez alatt a félhold mintázatot értjük, pe-
dig nem. Ez a trend annyit tesz, hogy a lakk 
nem borítja a köröm egész felületét, hanem a 
körömágy fölött egy kis félhold alakú rés sza-
badon marad. Igen, tudjuk, elsőre érdekesen 
hangzik, de higgyétek el, nagyon elegánsan 
tud mutatni, pláne fehér és nude színekben.

Állatminta
Az elmúlt hónapokban igazán divatosak let-
tek a különböző állatminták, melyeket rend-
kívül sokféle módon elkészíthetünk és viselhe-
tünk. Figyeljünk természetesen az összhangra 
és ne keverjük az állatmintákat sem, töreked-
jünk az egységességre. Legyünk kísérletezőek 
és ha nem is minden körmünkön, de egyet-
egyet érdemes feldobni ezekkel a mintákkal.

A tavasz mindig a megújulás évszaka, amikor a hideg és szürke téli hónapokat felváltják a színek és a melegség. Nincs ez másképp 
a körömdivatban sem, minden a megújulásról, az újításról szól. Lássuk, hogy milyen körmök lesznek az idei tavasz slágerei.

TAvAszI körömTrEnd

Frizuradivat 2020-ban
nem mondható, hogy drasztikus változások alakítanák a 2020-as év frizuratrendjét, ugyanis alapjaikban nem változnak meg a fazonok, 
inkább csak kiegészülnek és módosulnak. nézzük is, hogy milyen fazonokkal érdemes a fodrászunkhoz fordulnunk, vagy a jelenlegi hely-
zetben akár otthon magunk is megpróbálkozhatunk vele.



52020. március 27.

Könyvajánló

A KöNYVáRuS láNY
A tizenéves Julcsi osztályidegen szülők kisebbik gyermekeként  

az ötvenes évek Budapestjén nő fel. A zord, ellenséges világban 
szinte az egyetlen örömet a könyvek és az olvasás jelentik számára.  
Az ötvenhatos forradalom véres és zavaros napjaiban Julcsi mene-
külni kényszerül, és némi vargabetű után végül egy amerikai kisvá-
rosban, távoli rokonainál köt ki.

Az idegen országban nehezen 
találja meg a helyét, és a múlt 
árnyai is megnehezítik, hogy vég-
re boldog lehessen. A rövid, ám 
annál mozgalmasabb Kennedy-
korszakban a kamasz lány aztán 
lassan felnő, és megbarátkozik új 
hazájával. Julcsi-Julie-nak már 
otthon, Magyarországon is nagy 
vágya volt, hogy egyszer köny-
vesboltja lehessen. Vajon az ál-
mok hazájában, Amerikában ez  
az álom is valóra válik?

forrás: bookline.hu

Sorozatajánló
Watchmen FábiáN JANKA

amerikai misztikus sorozat, drámasorozat (2019)
Rendező:  Damon Lindelof

A Watchmen egy alternatív világban játszódó sorozat, amelyben a „szuperhősö-
ket” törvényen kívüli igazságosztónak tekintik. Damon Lindelof (Hátrahagyottak) 

executive produceri felügyelete mellett készült sorozat magába foglalja  
az eredeti képregény szellemiségét, miközben új alapokra is helyezi azt..

Elérhető: HBO GO
Epizódok hossza: kb. 60 perc

forrás: port.hu

Jön a kullancszEzon!
Nagyon fontos tudni, hogy a kullancsok által 

terjesztett betegségek a kutya számára életve-
szélyes állapotokat idéznek elő és nagyon gyors 
reakciót, kezelést és felismerést igényelnek. 

Az első ilyen a babéziózis, mely betegséget 
egy parazita okozza, a kullancs pedig a csípé-
sével terjeszti. Ha a kutyánk szervezetébe, azaz 
vérébe bekerült, akkor szinte pillanatok alatt 
leromlik az általános állapota, étvágytalanná 
válik, felszökik a láza, a vizelete pedig elsötétül. 
Állatorvosi kezelés nélkül pár nap alatt elpusztul 
az állat.

A másik kullancsok által terjesztett súlyos be-
tegség az úgynevezett Lyme-kór, amely a kutya 
mozgásszervrendszerét, elsősorban a csípéshez 
közeli izületeit támadja meg alattomos módon. 
A betegség korai szakaszában is láthatóak  
az állaton mozgásbeli nehézségek, izületi 
gyulladás, nyirokcsomók megnagyobbodása, 
esetleg magas láz. Jó hír azonban, hogy anti-
biotikummal kezelhető, gyógyítható. Ha viszont 
elhanyagolva marad a Lyme-kór, akkor a kutya 
krónikus izületi problémái és a veseelégtelenség 
az eb halálához vezet.

Az agyhártyagyulladás elsősorban azoknál a 
kutyáknál okoz végzetes kimenetelű betegséget, 

amelyeknél az immunrendszer nagyon gyenge 
lábakon áll. A legújabb kutatások szerint sokkal 
több kutya fertőződik meg kullancs által, mint 
amennyin összességében felüti a fejét a beteg-
ség. A gyulladás lázzal, szédüléssel, hányással 
és izületi fájdalmakkal jár. Az időben felállított 
diagnózisnak köszönhetően, valamint antibioti-
kumos kezeléssel gyógyítható.

A betegségek leggyakrabban a tavasz és az 
őszi hónapokban jelentkezhetnek, de azokon 
a helyeken, ahol a kullancsok át tudnak telelni, 
egész évben fertőzhetnek. Fontos információ, 
hogy megelőzéssel és védekezéssel elkerülhető-
ek ezek az életveszélyes állapotok. Fogadjanak 
meg egy jótanácsot: egyrészt minden séta után 
át kell vizsgálni a kutya szőrzetét. Abban az 
esetben is, ha nem fás területen sétáltunk vele, 
mert a kullancsok a fűben és az alacsonyabb 
növényzeten is szívesen megtelepednek.

A kullancsriasztó szerek heteken, vagy akár 
hónapokon keresztül védenek a kullancsok el-
len. Akár cseppes, akár nyakörves, akár spray-s 
változatban találhatunk nagyon hatékony szert. 
Abban az esetben, ha mégis találunk élősködőt 
a szőrben, szakszerűen távolítsuk el, majd a 
későbbiekben figyeljük a kutyát, hogy nincse-

nek-e betegésgre utaló tünetei. Védőoltás létezik 
a Lyme-kór és az agyhártyagyulladás ellen, a 
babéziózis ellen viszont nem. 

A gazda felelőssége, hogy hagyja-e a kutyát 
megfertőződni, vagy keres megoldást a beteg-
ségek ellen. 

közeleg a tavasz, melegszik az időjárás és ez sajnos a kullancsokat is előcsalja, veszélyeztetve kedvenc 
négylábúink életét, valamint terjesztve a babéziózist, a lyme-kórt, továbbá az agyhártyagyulladást.
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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

Apró

90010069

BÚTOR-, FASZERKEZET-KÉSZÍTÉS!
•	Konyhák,	tolóajtós	gardróbok	stb.

•	Kerti	tároló,	polikarbonátos		
előtető	stb.	készítése

EGYEDI AKCIÓK
Hívjon!	06-20/597-9052

•	Konyhák,	tolóajtós	gardróbok	stb.
•	Kerti	tároló,	polikarbonátos	előtető	stb.	készítése

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

VILLANYSZERELÉST,  
ELEKTROMOS BOJLEREK  

JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM  
GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN. 

0670/384-6557.
90020028

90030054

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 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
98110086

ELADÓ INGATLAN
Győr-Nádorvárosban 3. emeleti, 
bruttó 100 nm-es, nappali és 2 
hálószobás, amerikai konyhás, 
egyedi fűtéses, szigetelt tetőtéri 
téglalakás, plusz mellékhelyiség-
gel, beépített bútorokkal, kamrá-
val, padlástér használattal eladó. 
Ár: 31,9 M Ft. A kb. 17 nm-es 
zárt garázs ára 4,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrújbarát jól megközelíthető 
részén, mellékutcában, 800 nm-
es családi házas építési telek és 
ezzel megegyező méretű sarok-
telek bővítési lehetőséggel, 
összközművel, 30%-os beépít-
hetőséggel eladó. Ár: 14 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Adyváros központi részén, 
liftes társasház 8. szintjén, 44 
nm-es, 1,5 szobás, loggiás, tel-
jes körűen felújított, klimatizált, 
távfűtéses panellakás, saját táro-
lóval, kitűnő infrastruktúrával és 

parkolási lehetőséggel eladó. Ár: 
20,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Pannonhalma frekventált részén 
942 nm-es, 44 m utcafronti szé-
lességű sík építési telek kitű-
nő infrastruktúrával, 30 %-os 
beépíthetőséggel, 4,5 m-es épít-
ménymagassággal eladó. Ár: 
11,99 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Ménfőcsanak frekventált 
részén kb. 85 m2-es, 2 nagy szo-
bás, külön konyhás és étkezős 
tégla építésű családi ház kam-
rával, kerti tárolóval, kazánház-
zal, alternatív fűtési lehetőség-
gel várja leendő tulajdonosát. Ár: 
28,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Sáráson 710 nm-es telken 
kb. 80 nm-es, felújított, átépí-
tett, belső két szintes szigetelt, 
klimatizált hétvégi ház, radiá-
toros központi fűtéssel, nagy 
fedett terasszal, bútorokkal 
együtt eladó. Ár: 27,4 M Ft. Az 
ingatlan egy bérbeadásra kivá-
ló lakókocsival együtt is eladó, 
melynek vételára 2,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Nyúl jól megközelíthető forga-
lommentes utcájában 670 nm-
es telken felépülő, egyenként 76 
nm-es, nappali és 3 szobás, tera-
szos ikerház, kamrával, udvar-
résszel, 2020 nyári fűtéskész 
átadással eladó. Ár: 30,5 M Ft. A 
vételárhoz plusz 3 M Ft-os telek-
ár tartozik. Tel.: 0620/428-4477.

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

Óriási kedvezmény! Gyenesdi-
áson építési telek tulajdonostól 
eladó. Tel.: 0630/9292-622.

Árcsökkenés! Gyenesdiás köz-
pontjában tulajdonostól eladó 
4 szobás, szerkezetkész ház 
garázzsal 38 millió Ft-ért. Tel.: 
0630/9292-622.

Óriási kedvezmény! Bükön jó 
állapotú, 100 m2-es, földszinti 
téglalakás tulajdonostól mélyen 
piaci ár alatt, 16 millió Ft-ért 
eladó. Tel.: 0630/9292-622.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET Fakivágást, veszélyesfa-kivágást 
vállalunk, zöldhulladék elszál-
lítását, rakodását megoldjuk! 
0670/905-3020.

Nyílászárók passzítása, szi-
getelése, redőnyök, szúnyog-
hálók, árnyékolók készíté-
se, javítása. 0630/294-6022.  
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, -forgalmazás. Mosó-
gép, mosogatógép, hűtőjavítás. 
0670/311-3387, 0696/421-517.

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

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával! 
0670/233-0673.

Kúttisztítást, kútmélyítést, kút-
fertőtlenítést, kútásást és faki-
vágást vállalok. Pl.: fenyő/dió. 
0630/951-0378.

Penészmentesítés, szagsem-
legesítés, fertőtlenítés (baba-
váró) vegyszermentesen. 
Szellőzéstechnika. Díjtalan hívás 
Digiről. www.peneszeltavolitas.
hu, 50/1142645, 30/294-6022.

Új tetők készítését, tetőfedő, 
bádogos, ácsmunkát, széldesz-
kázást, bármilyen festési mun-
kát, Lindab-lemez felrakását vál-
lalom akciósan. 0670/566-4595.

Tóth Kárpittisztítás! Ülőgarnitú-
rák, sarokülők, kanapék, fotelok 
tisztítása felső fokon. 0670/630-
8245, www.tothkarpittisztito.hu

Ács, tetőfedő munkát vállalok. 
Beázások kijavítása, új szer-
kezetű tető cseréppel, csere-
pes lemezzel. Kisebb kőmű-
ves munkák, külső szigetelé-
sek, garázstetők kijavítása, új 
kocsibeállók építése, belté-
ri szobák festése. +36-70/610-
3280; +36-70/406-8043.

Tetőfelújítás, kúpkikené-
sek, kémények felújítását 
vállaljuk garanciával. Tel.: 
+36-70/388-8816.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 0670/593-
2232. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

VEGYES/RÉGISÉG
Faeszterga 220V, házi készítésű 
tokmányos, 200 kg. 45.000 Ft. 
0630/563-4707.

Eladó Robi55 kapálógép, 22.500 
Ft. Benzines fűnyíró 17.500 Ft. 
Győrladaméron. 0696/686-772.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: +36-70/669-7777.

ÁLLÁST KÍNÁL

• Helyi hírek
• Bulifotók
• Babafotók
• Győri 
 programok

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghá-
lók stb. kedvezménnyel, garan-
ciával, helyi szakembertől. 
Kérjen ingyenes árajánlatot! 
www.redonyosattila.hu. Érd.: 
0630/235-0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása anyagbeszá-
mítással, kézi-, gépi erővel, tör-
melék elszállítással! Földmun-
kálatok! 0670/905-3020.

"Redőnyjavításban jártas, saját 
autóval, önállóan dolgozó mun-
katársat keresek, hosszútávra. 
20/297-3510, Károlyi Péter"

www.arrabonamedia.hu
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Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

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

90030047

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! 36

61
94

99120035

✉ alexandra.fekete@amrest.eu
✆ +36 70 796 7707

Jelentkezz 
újonnan nyíló 

GYŐRI éttermünkbe!
> valós fejlődési lehetőség
> dinamikus csapat
> bónusz, borravaló, tréningek
> kezdő órabér: br. 1.300 Ft + pótlékok

90030028
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90030050

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

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

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

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: 1.260 Ft /m2

bruttó 1 600 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

90030053


