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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

90050002

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

TV, internet és telefon  
csomagja mellé Bosch  
vasaló lehet az ajándéka.

A tavasz virágzó
meglepetései

90050011

w w w . b u t o r k e l l e k . h u

Győr, Fehérvári u. 75. • Tel./fax: +36-96/440-255
Nyitva tartás: h.-p. 7-1630 óráig, szombat 8-12 óráig.

Szerelvények, tolóajtók, tárolórendszerek,
mosogatók, konyhai rácsok.

MINDEN, AMI EGY
BÚTORHOZ KELL!

98010032

KonyhaKész 
tűzifa aKció

Érd.: 06-30/610-5164

Akác, cser, bükk, száraz éger, tölgy

14.000-
16.000 Ft/m3

3 m3 felett ingyenes, pontos 
megbízható házhoz szállítás

EUTR: AA6406590

90050007

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

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!

05050060

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

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

90030024



2 2020. május 1.

Filmajánló
Valan 

az angyalok völgye 
magyar bűnügyi dráma (2019)

Rendező: Bagota Béla
Péter (Krisztik Csaba) nagyvárosi rendőrként emberkereskedők után nyomoz 

Brassóban. Az életét annak szenteli, hogy eltűnt lányokat találjon meg.  
Minden megmentett lányban valahol a saját húgát, Julit látja. Julinak huszonkét 
évvel ezelőtt nyoma veszett szülővárosukban, a romániai forradalom káoszában 

felbolydult Valanban.
Péter egy telefonhívás miatt kénytelen visszatérni az erdélyi bányavárosba, 

amikor felmerül a gyanúja, hogy testvére holtteste került elő a hófödte fenyvesek 
között. A múltba vezető nyomozás útvesztőjében a férfinek nemcsak a várost 

fojtogató bűnözéssel kell megküzdenie, hanem a saját démonjaival is.
Bagota Béla első nagyjátékfilmje feszült és szívszorító lélektani krimi,  

teljesen új hang a magyar filmművészetben.

Elérhető: Vimeo, TV GO
Bemutató: 2020. május 1.

Játékidő: 98 perc

forrás: mozipremierek.hu

Úton a papíralapÚ tervezetek
nav infók

2020. április 15-éig kérhették az szja-be-
vallási tervezetük postázását azok, akik-
nek nincsen ügyfélkapus regisztrációjuk.  
A telefonos, a postai, a netes és a szemé-
lyes igényléssel több mint 300 ezren éltek.  
A tervezeteket a NAV folyamatosan pos-
tázza az igénylőknek a nyilvántartásában 
szereplő címekre. sőt, azok is számíthatnak 
levélre, akiknek a tervezete a munkáltatók, 
kifizetők hiányos vagy téves adatszolgálta-
tása miatt ellentmondást tartalmaz.

A postai csomag általánosságban tartalmaz 
egy rövid, személyre szabott tájékoztatót, az 
adóbevallási tervezetet, az 1+1 százalékos ren-
delkező nyilatkozatot (19EGYSZA) és az annak 
visszaküldésére szolgáló válaszborítékot.

Bizonyos esetekben ettől eltérhet a borí-
ték tartalma. Kiegészítő nyilatkozatot kapnak 
azok, akiknek a hibátlan tervezete visszaigé-
nyelhető vagy befizetendő adót tartalmaz. 
Visszaigényelhető adót tartalmazó tervezet 

esetén elég a kiegészítő nyilatkozatot aláírva 
visszaküldeni, melyben kiválasztható, hogy 
azt a NAV postai úton vagy átutalással juttassa 
el. A nyomtatvány kitöltésével és visszaküldé-
sével válik a bevallási tervezet érvényes be-
vallássá, a visszaigényelhető összeg kiutalása 
annak beérkezésétől számított 30 napon belül 
megtörténik. 

Ha befizetendő adót tartalmaz a tervezet, és 
annak összege nem haladja meg a 200 ezer 
forintot, a csatolt kiegészítő nyilatkozaton kér-
hető legfeljebb hat hónapra a részletfizetés. 
Szintén feltüntethető, hogy az adózó melyik 
önkéntes pénztárhoz kívánja a rendelkezés 
összegét utaltatni, ha több pénztárnak is tagja 
volt. 

Kiegészítő nyilatkozat egyébként csak akkor 
tehető, ha a tervezet tartalmaz minden olyan 
jövedelmet, amelyről bevallást kell benyújtani.

Akik egyetértenek a postán kapott tervezet-
tel és kiegészítő nyilatkozatot nem kaptak, 

nem kell tenniük semmit, a tervezetből auto-
matikusan bevallás lesz. 

Az áfás magánszemélyek és az őstermelők 
a tervezet adatainak felhasználásával készít-
hetik el a 19SZJA bevallást. Az őstermelőknek 
az idei évtől a szociális hozzájárulási adót a 
személyijövedelemadó-bevallásban kell be-
vallaniuk. Az év közben megfizetett szociális 
hozzájárulási adóból az adókulcs 2019. július 
1-jei csökkenése miatt visszajáró összeget is a 
bevallásban tudják visszaigényelni. 

Ha a mezőgazdasági őstermelő e tevékeny-
ségből származó bevétele 2019-ben nem ha-
ladta meg a 600 ezer forintot, akkor elegendő 
visszaküldenie a kiegészítő nyilatkozatot, a 
19SZJA bevallást nem kell benyújtania.

Aki nem ért egyet a tervezetben szereplő 
adatokkal, a 19SZJA bevallást kell benyújtania 
2020. május 20-áig, mivel a papíralapú terve-
zet adatait nem lehet módosítani.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága
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a nav is segíti  
az online  

hitelfelvételt

nav infók

A jelenlegi helyzetben egyre több bank vezeti 
be az online, személyes ügyintézés nélküli hi-
teligénylést. A hitelfelvételhez elengedhetetlen 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiállí-
tott jövedelemigazolás vagy keresetkimutatás. 
A NAV február óta elérhető szolgáltatása,  
az online keresetkimutatás ezt a lépést egyszerű-
síti jelentősen, hiszen a szükséges dokumentum 
néhány kattintással, akár otthonról is beszerez-
hető. eddig csaknem 15 ezer keresetkimutatást 
kértek a NAV-tól ezzel a gyors és biztonságos le-
hetőséggel.

A NAV-nál már jó ideje, szinte minden ügy online 
is intézhető, ehhez a magánszemélyeknek mindösz-
sze KAÜ-azonosításra van szükségük (ügyfélkapus 
regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azo-
nosítás). 

A pár kattintással, akár okoseszközről is igényelhe-
tő online keresetkimutatás amellett, hogy biztonsá-
gos otthoni ügyintézést tesz lehetővé, jelentősen 
gyorsítja és egyszerűsíti is a hiteligénylési folya-
matot. A kimutatás az eBEV Portálon igényelhető. 
A belépés után az elektronikus keresetkimutatás  
a Szolgáltatások / Keresetkimutatás lekérdezés 
menüből indítható.

Az igénylés minden lépése elektronikusan zajlik, 
az igénylőnek csupán az elkészült kimutatás adatait 
kell ellenőriznie, ha ezek rendben vannak, a NAV el-
juttatja azt a KHR-t (központi hitelinformációs rend-
szert) kezelő pénzügyi vállalkozásnak, ami pedig 
közvetlenül a megjelölt banknak továbbítja. Egyes 
bankoknál így a teljes hiteligénylési folyamat végig-
vihető online, a keresetigazolás miatt pedig bizto-
san nem kell kimozdulni otthonról.

Általános tájékoztatás a NAV Infóvonalán, az in-
gyenesen hívható 1819-es telefonszámon kérhető. 
A NAV online szolgáltatásairól bővebb információ  
a https://nav.gov.hu/nav/nav_online linken  
található.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Győr-Moson-Sopron Megyei  

Adó- és Vámigazgatósága

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

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

TRAPÉZLEMEZ- 
CSEREPESLEMEZ 
KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ
950 Ft+ÁFA/m2-től

bruttó: 1207 Ft/m2-től

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICS-
PANEL FORGALMAZÁSA!  

98010065

90050009

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

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

ÉTLAP

Főételek:
Roston sült sertéskaraj
Rántott sertésborda
Óvári sertésborda
Cigánypecsenye
Serpenyős tarja
Bakonyi sertéstarja
Rántott csirkemell
Cordon Bleu csirkemell
Fűszeres csirkemellfilé
Bakonyi csirkemellcsíkok
Rántott csirkerögök friss 
salátával és remoulade mártással
Kecskeméti pulyka
Marhapörkölt
Milánói spagetti
Rántott gomba
Rántott sajt
Zöldséges rizsgolyók
Rántott fogasfilé
 

H Á Z H O Z S Z Á L L Í T Á S
+ 3 6  9 6 /

543-730

Levesek:
Húsleves cérnametélttel
Húsleves házi májgombóccal
Gulyásleves

Köretek:
Rizs
Galuska
Petrezselymes burgonya
Burgonyapüré
Hasábburgonya
Steakburgonya
Párolt zöldköret

e t t e r e m . a r a n y p a t k o @ g m a i l . c o m
w w w . a r a n y p a t k o f o g a d o . h u

Mártások, öntetek, saláták:
Tejszínes gombamártás
Zöldborsmártás
Sajtmártás
Ketchup
Tartármártás
Remoulade mártás
Uborkalekvár
Csalamádé
Csemege uborka
Balzsamecetes friss saláta

Desszertek:
Palacsinta
/nutellás, kakaós, baracklekváros/
Profiterol
/tej- vagy fehércsokoládés/

880 Ft
880 Ft

1 790 Ft

1 560 Ft
1 600 Ft
2 260 Ft
2 560 Ft
2 360 Ft
2 160 Ft
1 700 Ft
1 950 Ft
1 680 Ft
2 460 Ft
2 650 Ft

 
1 990 Ft
2 050 Ft
1 460 Ft
1 160 Ft
1 610 Ft

800 Ft
2 560 Ft

400 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
500 Ft
600 Ft
600 Ft

520 Ft
720 Ft
720 Ft
220 Ft
320 Ft
400 Ft
370 Ft
470 Ft
470 Ft
790 Ft

475 Ft
 

1 290 Ftt

GYŐRÚJBARÁT, NYÚL, ÉCS, GYIRMÓT,
MÉNFŐCSANAK, GYŐR - NÁDORVÁROS,
MARCALVÁROS I.-II., RABKERT, GÓRÉDŰLŐ,
ADYVÁROS, KISMEGYER, SZABADHEGY 

Tálak:
2 személyes tál: Fűszeres csirkemellfilé, serpenyős tarjaszelet, rántott
sertésborda, rántott gomba, rizs, petrezselymes burgonya, tartármártás
Családi tál: Cordon Bleu csirkemell, Óvári sertésborda, rántott 
csirkemell, grillkolbász rántott sajt, rizs, steakburgonya, tartármártás
4 személyes húsimádó tál: Cigány pecsenye, Óvári sertésborda, 
Cordon Bleu csirkemell, grillkolbász, rizs, steak burgonya

5 900Ft
 

7 900 Ft
 

9 900 Ft

90050012

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 jogszabályokba 
ütköző,  etikailag kifogásolható  
hirdetések közlésétől elzárkózik,  

a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállal.  A hirdetések-

kel 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 15-én  
jelenik meg.
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KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.05.08-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

HATALMAS TAVASZI  
ÁRENGEDMÉNYEK
AZ ETO-PARK PLÁZA

1. EMELETÉN!

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

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

Prémium kategóriás 
franciaágyak

79.900 Ft-tól

Berlin 2-1
textilbőr

279.900 Ft helyett 109.900 Ft

John sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Bergen U-forma

Ava Sarok
állítható fejtámla, 
textilbőr

Nikita U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

Papenburg sarok  
ágyazható, 
textilbőr

2204 sarok

Laurence sarok 
ágyneműtartós,  
ágyazható

Dublin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

John sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Dublin sarok
ágyneműtartós, 
ágyazható 

Benson óriás 
kanapé

Jules Classic 
sarok

Papenburg 
sarok 
ágyazható

Italia sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

319.900 Ft helyett 124.900 Ft

339.900 Ft helyett 139.900 Ft

Kanapé
ágygépes, textilbőr

319.900 Ft helyett 144.900 Ft

Móricz Kis sarok
ágyazható

Seatle sarok
állítható  
fejtámla

499.900 Ft helyett 209.900 Ft

309.900 Ft helyett 134.900 Ft

Paul sarok

229.900 Ft helyett 99.900 Ft259.900 Ft helyett 99.900 Ft

394.900 Ft helyett 179.900 Ft

349.900 Ft helyett 134.900 Ft

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

369.900 Ft helyett 129.900 Ft

239.900 Ft helyett 99.900 Ft

249.900 Ft helyett 79.900 Ft

324.900 Ft helyett 129.900 Ft

374.900 Ft helyett 169.900 Ft

269.900 Ft helyett 119.900 Ft

479.900 Ft helyett 199.900 Ft

339.900 Ft helyett 149.900 Ft
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játék
KERESZTREJTVÉNY

Megfejtését küldje be 2020. május 12-én, 
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: 

Nits Hajnalka (Győr)

2
1

Ógörög 
FilozÓ
Fusok

Végzet, 
fátum

Celsius

szópótló 
szó

Argon

Baki
polgára

Amper

Többszin
tes ház 
jelzôje

Dehogy!

A múltidô 
jele

gaus

Verbuváló

rímes 
próza

Méter

Taszít

lábbal 
elakad
Hossz
mérték

Japán 
prefektúra
zuhanni 
kezd!

Nemi élet

Maró 
folyadék

kidolgozott kéz 
jelzôje

osztrák autójelzés

Helye selés

lábbal 
átívelô

Dalmát 
városka
Páros 
römi

lanka 
(Cejlon)
kifogást 
emel

Mely 
helyen!

gramm

Town 
(Fokváros)

Juh fajta

S
Z
F

Énekelhetô 
költemény

Balti nép

Balti
tengeri 
svéd sziget
g.s.

Nem 
magasan, 
sôt!
kutrica

Híres 
Vénusz 
lelôhelye
ra párja

Többes
számú meg
szólítás
szintén

keresztül
hajítás

Ü.A.B.

Cibálás, 
rángatás

Tonna

A kau
csuk labda 
sportága

Elktro mos 
fel töl tô dés 
jelzôje

rózsa 
alakú 
dísszel 
ellátott

Babonás 
erejû tárgy

séta kez
dete

Nôi név 
(febr. 19.)

Vízszint 
emelkedése

3

4

iszkolás

Névelô

Erre a 
helyre

Írószer

Aranka 
becézve

Erô

Adam 
balettje
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ágyneműtartós,  
ágyazható

Dublin sarok
ágyneműtartós, 
ágyazható 

Benson óriás 
kanapé

Jules Classic 
sarok

Papenburg 
sarok 
ágyazható

Italia sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

319.900 Ft helyett 124.900 Ft

339.900 Ft helyett 139.900 Ft

Kanapé
ágygépes, textilbőr

319.900 Ft helyett 144.900 Ft

Móricz Kis sarok
ágyazható

Seatle sarok
állítható  
fejtámla

499.900 Ft helyett 209.900 Ft

309.900 Ft helyett 134.900 Ft

Paul sarok

229.900 Ft helyett 99.900 Ft259.900 Ft helyett 99.900 Ft

394.900 Ft helyett 179.900 Ft

349.900 Ft helyett 134.900 Ft

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

369.900 Ft helyett 129.900 Ft

239.900 Ft helyett 99.900 Ft

249.900 Ft helyett 79.900 Ft

324.900 Ft helyett 129.900 Ft

374.900 Ft helyett 169.900 Ft

269.900 Ft helyett 119.900 Ft

479.900 Ft helyett 199.900 Ft

339.900 Ft helyett 149.900 Ft 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

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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98110086

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 6425669

90050008
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90050006

90050013

Apró

90030047

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

ELADÓ INGATLANOKAT 
keresek német ügyfeleim részére

Győrben és környékén.
 Lux Cecília  

ingatlanközvetítő
06-70/601-1010

 www.landhausungarn.com 90
05

00
01

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

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

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

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

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

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, 
zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanci-
ával! 06-70/233-0673.

Épületek Energetikai Tanúsítá-
sa. Hőkamerás vizsgálatok. Napele-
mek telepítése. Tel.: 0630/9564-771,  
www.energiaexpert.hu

Fűnyírást, fűkaszálást vállalok. Tel: 
0670/414-4090.

Vállalom új tetők készítését, bádogos -, 
ácsmunkát, tetőfelújítást, széldeszkázást, 
javítást, Lindab-lemez felrakást akciósan, 
anyag + munkadíjjal. Kiszállás ingyenes. 
0630/375-9762.

Bármilyen bádogos munkát, széldeszká-
zást, javítást, ereszcsatornázást, szigete-
lést, ácsmunkát, cserepezést, javítást, új 
tetők készítését, Lindab-lemez felrakást 
vállalok akciósan, anyagbeszerzéssel. 
0630/641-7614.

Rendkívüli jövedelmet garantáló, konku-
renciamentes tevékenységhez vállalkozó 
partnereket keresünk! Tájékoztatás: www.
kekmadarfeszek.webnode.hu

Tetőfedő mester vállal bádogos, - ács 
munkát. Cseréplemez átrakás, cserép-
lécezés, csatorna csere, kisebb tetőjaví-
tás anyaggal együtt is. Felmérés ingye-
nes. Azonnali kezdéssel. 0620/925-3686.

Szélvédőjavítás! Szélvédő és kőfelverő-
dés javítását vállalom, helyszíni kiszál-
lással! Minden általam végzett javításra 
garanciát vállalok. Tel.: 0670/408-4563.

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók 
májusban 30-50%-os kedvezménnyel. 
Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény! 
0620/500-8185.

Ózonos klímatisztítás Győrben és Győr-
újbaráton. 30 perc/4000 Ft. Időpontfog-
lalás: 0670/408-4563.

Tetőfedő mester vállal bádogos,-ács mun-
kát. Cseréplemez átrakás, cseréplécezés, 
csatorna csere, kisebb tetőjavítás anyag-
gal együtt is. Felmérés ingyenes. Azon-
nali kezdéssel. 0620/617-2137.

Fűnyírás, fűkaszálás, sövényvágás, faki-
vágás, gyökérkivitel, bozótirtás, met-
szés, kertfenntartás. 0630/403-6810, 
0696/826-322.

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók stb. kedvez-
ménnyel, garanciával, helyi szakember-
től. Kérjen ingyenes árajánlatot! www.
redonyosattila.hu. Érd.: 0630/235-0927, 
Horváth Attila.

Épületek elbontása anyagbeszámítással, 
kézi-, gépi erővel, törmelék elszállítással! 
Földmunkálatok! 0670/905-3020.

Szobafestést, gipszkartonozást, külső 
homlokzatszigetelést vállalok, gyorsan, 
szakszerűen. Tel.: 0670/608-9519.

Tetőfedő bádogos ács munkát vállalok 
azonnali kezdéssel, cserepes lemezből, 
cserépből, zsindelyből. Lapostető szige-
telés. +3620/281-2547.

Vállalunk: szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, homlokzatfestést. Pontos, precíz 
munka, korrekt ár. 0630/265-2478.

VEGYES/RÉGISÉG
Vásárolok magas áron bizsut, nemesfémet, 
ékszereket, órákat, kitüntetéseket, bútort, 
festményt, porcelánt. 0620/556-7141.

Életjáradék!!! Folyamatos havi járadék! 
Haszonélvezővel terhelt ingatlant vásá-
rolok! Tel.: 0620/540-1109.

AUTÓ/JÁRMÛ
Targoncák nagy választékban eladók, 
illetve bérelhetőek, dízel, gázos és 
elektromos üzeműek, 1-4 T teherbí-
rásúak. Lízinglehetőség 20% önerő-
től! Targonca gumiabroncsok, tar-

gonca akkumulátorok, emelő villák 
nagy választékban, raktárról. Bővebb 
információ: www.targoncacom.hu,  
0670/221-36-52; 0620/233-01-74.

Peugeot 407-es 1,6 diesel 2008-
as megkímélt állapotban eladó. Tel: 
0620/412-0114.

Használt autóját, tehergépkocsiját kész-
pénzért megveszem. Üzemképtelen, papír 
nélkül is lehet. Ha kell, házhoz megyek. 
0620/910-9361, 0620/280-9747.

ÁLLAT/KISÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva  
750 Ft/db. Tel.: 0620/204-2382.

Napos és előnevelt libák eladók, rendel-
hetők. 0670/223-8001.

ÁLLÁST KÍNÁL
Co hegesztőket, lakatosokat, villany-
szerelőket felveszünk abdai hosz-
szú távú munkára, szállást biztosí-
tunk. Érdeklődni: 0670/942-8927,  
Fer-Vas Kft.

SárgadinnyéS-
SonkáS  

focaccia

Elsőként szitáljuk át a lisztet, ezzel ugyanis  
a szemcsék fellazulnak, és sokkal jobban felve-
szi majd a folyadékot. Ezután adjuk hozzá a 
sót, az olívaolajat és a langyos vizet. Ha ezek-
kel megvagyunk, gyúrjuk, addig a tésztát, míg 
selymes felülete nem lesz, ezután meleg helyen 
letakarva fél órán át kelesszük. Miután letelt 
az idő a tésztát átgyúrjuk és félbevágjuk, majd 
a két félt újra gyúrjuk, és ismét hagyjuk pihenni 
10 percig.

Két nagyobb tepsit sütőpapírral bélelünk, és 
erre helyezzük rá a tésztát, amit fél centi vastag 

Hozzávalók a tésztáHoz:
50 dkg finomliszt
1,5 tk. só
3 ek. olívaolaj
3 dl langyos víz
2,5 dkg friss élesztő
1 tk. szárított vagy 1 ek. friss rozmaring

Hozzávalók a feltétHez:
1 db sárgadinnye
30 dkg kecskesajt
30 dkg prosciutto 
(lehetőleg olasz, pármai sonka)
1 csomag rukkola 

lepénnyé nyomkodunk, és kis gödröcskéket alakí-
tunk ki a felületén, amit ismét 10 perc pihentetés 
követ. Miután letelt a pihentetési idő, vékonyan 
meglocsoljuk a tésztát olívaolajjal és ráhelyez-
zük a kecskesajtot, ezt követi a sárgadinnye, 
amit vékony szeletekre vágtunk, majd az egészre 
hintünk egy kis sót. 180 fokos sütőben fél órán át 
sütjük, amíg aranybarna színe nem lesz. Miután 
kihűlt, a sonkaszeleteket és a rukkolaleveleket is 
rátesszük, és már tálalhatjuk is.
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Könyvajánló
EmElKEdÉS

Castle Rock kisvárosában, Stephen King 
számos ikonikus történetének helyszínén él 
Scott Carey, az elvált belsőépítész. Monoton 
mindennapjait leginkább a beérkező munkák 
mellett a szomszédjába költözött fiatal nők-
kel folytatott sikertelen küzdelem töri meg, 
akiknek a kutyái rendszerint az ő gyepén vég-
zik el a dolgukat. Scott látszólag nem külön-
bözik másoktól, mégis különös dolgok történ-
nek vele. Napról napra egyenletesen veszít a 
súlyából, és teljesen mindegy, hogy ruhában 
vagy ruha nélkül, székkel vagy súlyzókkal áll 
rá a mérlegre, annak nyelve mindig az adott 
állapotnak megfelelő súlyt mutatja. Scott ér-
tetlenül áll a helyzet előtt, de mivel nem akar 
kísérleti nyúl lenni egy kórházi műtőaszta-
lon, ezért titkáról egyedül barátjának, dr. Bob 
Ellisnek mesél. Mindeközben a gyepért foly-
tatott harc során kiderül, hogy a szomszédai 
által működtetett új étterem gondba kerül. 

Amikor Scott felismeri a nők felé irányuló elő-
ítéletet, beleértve a sajátját is, úgy dönt, min-
denáron segíteni fog. Scottnak azonban nem 
marad sok ideje, súlyvesztése felgyorsul, így 
szembe kell néznie az elkerülhetetlennel: ha-
marosan nem marad olyan fizikai erő, amely 
a földön tartsa. A valószínűtlen szövetségek, 
az éves futóverseny és Scott rejtélyes szenve-
dése végül közel hozza egymáshoz a feleket, és 
a legjobbat hozza ki azokból az emberekből, 
akik eddig csak a rosszat látták egymásban és 
saját magukban egyaránt.

Az Emelkedés különleges mese a megértés-
ről, az elfogadásról és a segítésről. És persze a 
jelenkor amerikai mindennapjairól. Stephen 
King mindig meg tudja lepni az olvasóit és 
képes új oldaláról megmutatkozni. Garan-
táltan felemeli olvasóját.

forrás: bookline.hu

STEphEN KiNg

Kertindító munKáK, tippeK

Gyeplazítás:

A gyepes területeken először gereblyézzük ösz-
sze az őszi faleveleket, majd végezzük el a gyep-
lazítást. A gyeplazítás lényege, hogy a fű tövét 
levegőhöz juttassuk. Ez igen látványos fejlődést 
és szép gyepet eredményez két-három hét alatt.

Tavaszi lemosó permetezés, növényvédelem:

Közvetlenül a metszési munkák után végez-
zük el a tavaszi lemosó permetezést az áttelelt 
rovarok és a gombatelepek ellen, mind a gyü-
mölcstermő növényeknél, mind a dísznövények-
nél. Fontos megjegyezni, hogy a tavaszi lemosó 
permetezés nem védi meg a növényeket a teljes 
vegetáció alatt. Tehát ha kártevők és betegségek 
lépnek fel áprilisban vagy májusban, akkor célzot-
tan, megfelelő növényvédő szerrel újból perme-

teznünk kell. A növényvédelmi munkát meteoro-
lógiai és növényvédelmi előrejelzésekre alapozva 
végezzük el az integrált növényvédelem keretein 
belül. Ez azt jelenti, hogy az élő környezet mű-
ködésébe csupán a szükséges mértékben avat-
kozunk be, így a kártevőket és károsítókat nem 
teljesen pusztítjuk el, hanem azok egyedszámát 
csak a kertfenntartás gazdaságossági szintje alá 
csökkentjük.

tápanyaG-utánpótlás:

A tápanyag utánpótlásról se feledkezzünk meg. 
A gyepen kívül lássuk el a gyümölcstermő- és 
dísznövényeinket is hosszú hatástartamú műtrá-
gyával vagy tápoldattal. A műtrágyázásnál figyel-
jünk, hogy az adott növényekhez a megfelelő 

összetételű műtrágyát válasszuk és az adagolás-
nál feltétlenül kövessük a gyártó utasításait.

KertalaKítás:

Tavasszal kezdhetjük el megvalósítani a télen 
megálmodott kertátalakítást vagy teljesen új kert 
építését. Ha jól terveztünk, akkor kertünk ará-
nyos, átlátható, könnyen gondozható, letisztult 
formában újul meg.

a hosszú, téli napok után végre már dübörög a tavasz, reményeink szerint sok napsütés-
sel és megfelelő csapadékmennyiséggel. most kezdenek újjáéledni kertünk növényei és  
az időben, szakszerűen elvégzett kerti munkákkal elősegíthetjük, hogy egész évben sze-
met gyönyörködtetve fejlődjenek. a mi kertészeti övezetünkben két időszak van, amikor sok  
a munka a kertben: a tavasz és az ősz. most, hogy kényszerűségből sokat vagyunk otthon, érde-
mes az udvarban tevékenykedni, ami feltölti az embert és remek kikapcsolódást nyújt.
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Ingyenes helyszíni felmérés és szerelés! 2-10 hét vállalásig.

Kosztolányi László 06-20/9 116 711• www.lacilepcsoi.hu

99050010

ÁLMODJA MEG, MI ELKÉSZÍTJÜK!
HÍVJON MOST!

KONYHABÚTORT, FALÉPCSŐT RENDELJEN 
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL, GYÁRTÓI ÁRON!
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Ónémet konyhák,  beépített szekrények, egyéb bútorok,
kül- és beltéri ajtók készítése is. 

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

90050005

90050004 AXEL
BÚTORÁRUHÁZ
Nyitva tartás: h.-p.9-13, Szo. 9-12 

9027 Győr, Puskás T. u. 8.  
Tel.: 96/550-397  

www.axelbutor.hu

ITALY STYLE GARDRÓBANTÓNIA KONYHA 

NAPÓLEON SOR
AKCIÓS FRANCIAÁGYDELTA ÉTKEZŐ

RIA SAROK LISA KANAPÉ

3 ajtós - 203*239*60 cm 
2 ajtós - 203*160*60 cm

229 cm

310 cm

(rugós) 160*200 cm 170*90+40 cm 

252*166cm rugós, 200cm 

129.900 Ft159.900 Ft
289.900 Ft

174.900 Ft159.900 Ft 119.900 Ft

119.300 Ft 79.900 Ft 38.900 Ft

Az akció a készlet erejéig tart.

OSLÓ AJTÓS,FIÓKOS KOMÓD
81*115*50 cm

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

90050014

TAVASZI 
AKCIÓ 

KONYHÁRA, 
GARDRÓBRA!

PANELKONYHÁK 149.900 Ft-tólGRÓSZ PANELKONYHA
Győr, Földes G. u. 2/b  • 30/991-8363 • www.panelkonyha.hu

GRÓSZ PANELKONYHÁK
0 Ft szállítási, 
0 Ft szerelési, 
0 Ft látványterv  
 készítési díj!

Az akció május 31-ig  
érvényes.

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


