
+Infopluss
CSALLÓKÖZI +

2013. április 11. IX/03 20.000  példányban/náklade.+Infopluss
CSALLÓKÖZI +

2019. június XV./2. 20.000  példányban/náklade.

INGYENES tErjESztéSû újSáG!

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 
TUDOMÁNYOS JÁTSZÓHÁZA 

Négy szinten különleges játékokkal és remek 
programokkal várunk Magyarország 

legnagyobb tudományos játszóházában. 
 

HU-9200 Mosonmagyaróvár, 
Szent István király út 142. 

 

www.futuramoson.hu 

CSAK 
EGY 

UGRÁS 

49060002

Szobafoglalás, információ:  
www.bakonyimargaretavendeghaz.hu 

Tel: +36-30/296-0548, +36-20/245-1979

A BAKONYI MARGARÉTA VENDÉGHÁZ a falu központjában 
található, Magyarország egyik legszebb vidékén, a festői szép-
ségű Bakony szívében, ahol kellemes kikapcsolódást kínálunk  

a pihenni, feltöltődni vágyó családok, baráti társaságok részére.

CSALÁDIAS, BABABARÁT KÖRNYEZET.  
LÉPJEN KI A VÁROS ZAJÁBÓL, ÉS FELEDJE EL  

A SZÜRKE HÉTKÖZNAPOKAT!

MARGARÉTA
 a BAKONYI

Szeretettel vár 

Bakonyszentlászlón!
VENDÉGHÁZ

49060003
49040004
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Családias panziónk a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetben lévő Sokorópátka községben helyezkedik el, egy 10 hektáros park központjában. 
Panziónk létrehozásánál nagy hangsúlyt fektettünk a családias, gyermekbarát környezet kialakítására. Ebben fontos szerepet játszik  

közvetlen, segítőkész személyzetünk, akik igazán otthonossá varázsolják Vendégeink számára panziónkat. 
Panziónk 17 szobájában 40 fő részére tudunk szállást biztosítani.

SOKORÓ FOGADÓ

9112 Sokorópátka, Főmajor • Régió: Nyugat-Dunántúli/ Győr-Moson-Sopron megye • E-mail: soklofog@t-online.hu
Web: www.sokorofogado.hu • Telefon: Pinezitsné Hankó Lilla - 06 20/389-13-23

49060004

Szolgáltatásaink: 
• szauna, pezsgőfürdő 
• masszázs
• csocso, asztalitenisz
• lovaglás és lovaskocsikázás
• gyermek- és felnőtt medence 
• horgászat

Éttermünk széles étel- és italkínálatából  
minden Vendégünk megtalálja a kedvére valót.

Panziónk kettő, technikailag kiválóan felszerelt különterme továbbképzéseknek, 
céges rendezvényeknek ad otthont. Továbbá lehetőség van kisebb-nagyobb létszámú 

családi (pl. esküvő) és céges rendezvények (pl. családi napok) lebonyolítására is.  
A nagyobb létszámú rendezvényeknek 190 fő befogadására alkalmas  

különálló rendezvénytermünk ad otthont.

A Sokoró három dombsorból álló halomvidék. A vál-
tozatos táj hegyek benyomását kelti, a terület jól járha-
tó, erdeiben hétvégeken több százan fordulnak meg.

A terület Pannonhalmi-dombság néven ismert.  A Nyuga-
ti-vonulat a szemerei Szőlőhegytől Nagydémig nyúlik, melyet  
a Bőtorok-völgy keresztirányú törése szakít meg. Bejárata fö-
lött magasodik a Barátok-vára nevű oldal, amely a Harangozó-
hegy északi fele. A magyar néphagyomány szerint itt állt egykor  
a pálosok kolostora és temploma. A Középső-vonulat, Ménfő-
csanaktól Ravazdig húzódik. A Középső-vonulat keleti oldalán  
a szőlőtermesztés visszaszorította az erdőhatárt, de ettől füg-
getlenül a halomsor erdőterülete Győrújbaráttól Bakonypéter-
dig zavartalan, összefüggő egységet alkot. Ez a Pannonhalmi Táj-
védelmi Körzet gerince. Mindhárom vonulatot erdők borítják, 
ezekben növény- és állattani ritkaságok egyaránt fellelhetők.  
A táj féltett növényszépsége pl. a leánykökörcsin. A meredek 
löszfalakban több helyen színpompás gyurgyalagok tanyáznak, 
de rajtuk kívül sok más madárfaj is él itt: fészkelnek a tájvédelmi 
körzetben feketególyák, hollók. Az állatok közül a vadmacska,  
a nyuszt, a menyét és a borz érdemel említést. Nagyon értékes 
a szarvas- és dámvadállomány. 

A nádfedeles, döngölt falú, múlt századi házak még a Sokoró 
szinte minden falujában fellelhetők.

E nyugalmas táj turisztikai szempontból egyre ismertebbé 
váló települése Sokorópátka. A mai falu területe a Szent Márton 
(Pannonhalmi) apátság birtoka volt. A falu közelében található 
Vadalmás nevű terület vadászházánál juthatunk el a tájvédelmi 
körzetbe. A környező erdőkben, a turistautakon hosszabb túrá-
kat is tehetünk.

Sokoró, Győr üdülő éS kiránduló övezete 
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Az akció 2019.06.30-ig tart.

49060006

®

THE GUARANTEED QUALITY

Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt.
Márvány-Gránit-Mészkő-Onyx-Quarzit-Kerámia

MINŐSÉGI GRÁNIT SÍREMLÉKEK  
NAGY VÁLASZTÉKBAN,  

AKÁR EGYEDI ELKÉPZELÉS ALAPJÁN!

PULTOK, PÁRKÁNYOK, LÉPCSŐK,  
KANDALLÓ BURKOLATOK,  
KERÍTÉSFEDLAPOK  
EGYEDI MÉRETRE  
GYÁRTÁSA!

Telephely/Bemutató: 9082 Nyúl, Széchenyi u. 1. • Nyitva tartás: h.-p. 7:00-17:00, szo. 8:00-13:00, ebédszünet: 12:30-13:00

A rugalmasabb ügyintézés érdekében kérjük, egyeztessen időpontot!  
Tel./fax: +36 96 364 721 • Mobil: +36 30 692 5362, +36 30 829 5145 • www.kodekor.com • E-mail: info@kodekor.com

Bemutató megújítás miatt  
a készleten lévő síremlékek,  

urnasírok kedvezményes áron kaphatók!  
A kedvezmény mértéke: 10-20-30%

49060007

Az akció 2019.08.09-ig tart.
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Magnolia Garden 
kertészeti áruda

Győr, Bácsai u. 18. • Tel.: +36-30/440-2499
Nyitva tartás: h.-p. 9-17 h, szo. 9-14 h.

A határtól 10 percnyire
49

06
00

10

Egynyári és évelő növények 

óriási választékban!

Különleges virágzó  
növények, örökzöldek

Ingyenes  
balkonláda- 

beültetés

áfonya • mézbogyó • fűszerek

Felelôs kiadó: 
Arrabonamédia 

9027 Győr, Tátika u. 1.
Tel.: +36-96/310-991

Ügyvezető:
Battyányi Csaba 

Lapzárta: megjelenés  
elôtti péntek 14 óra

ÉrdekessÉgek 

a divat világából

rÖvid 
sZOkNYa
A szoknyák rövidülésének valódi elindítója  

a nagyon népszerű divat, a biciklizés volt, amit 

nehéz és kifejezetten veszélyes volt hosszú szok-

nyában végezni.

HOssZÚ Nadrág

A franciáknál a hosszú nadrágot rendelet tiltotta 

a nők számára utcai viseletként. A francia kor-

mány ezt bűnnek tekintette, hiába volt szokás  

a 19. század végén a szomszédos orszá-

gokban, hogy a nők is jártak nadrágban. Ez  

a rendelet máig érvényben van, vagyis minden 

hosszú nadrágot viselő, francia nő még most is  

vét ellene.

MaNÖkeNek

A tervezők eleinte apró babákat használtak  

az új szabások és irányzatok bemutatására, rá-

juk szabtak mindent . A”divatbemutató” pedig 

annyi volt, hogy felállították az így elkészített ba-

bákat. Az első manökenek a 19. században je-

lentek meg, aki áruházak termékeit mutatták be, 

emellett divatbemutatókon szerepeltek.
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Teljes körű fogászati  
szakrendelő

Dr. Deák Henrietta

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A, I. emelet 6. (Az Árpád parkolóháztól 2 percre) 

Tel.: +36-30/609-9252 • www.colordent.hu • info@colordent.hu

A képek önmagukért beszélnek! Ha Ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd, forduljon hozzánk bizalommal!

100% ELÉGEDETTSÉGI GARANCIA

Szlovákiából érkező pácienseink részére  

INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS  

és 10% KEDVEZMÉNY* 2019.06.20-tól 08.20-ig!

49060001

KÉRJEN IDŐPONTOT! +36-30/609-9252

EGYSZERŰ, GYORS, FÁJDALOMMENTES!

ELŐTTE: UTÁNA: ELŐTTE: UTÁNA:* 500 € feletti fogászati szolgáltatás megrendelése esetén.

rÖvid 
sZOkNYa
A szoknyák rövidülésének valódi elindítója  

a nagyon népszerű divat, a biciklizés volt, amit 

nehéz és kifejezetten veszélyes volt hosszú szok-

nyában végezni.

HOssZÚ Nadrág

A franciáknál a hosszú nadrágot rendelet tiltotta 

a nők számára utcai viseletként. A francia kor-

mány ezt bűnnek tekintette, hiába volt szokás  

a 19. század végén a szomszédos orszá-

gokban, hogy a nők is jártak nadrágban. Ez  

a rendelet máig érvényben van, vagyis minden 

hosszú nadrágot viselő, francia nő még most is  

vét ellene.

MaNÖkeNek

A tervezők eleinte apró babákat használtak  

az új szabások és irányzatok bemutatására, rá-

juk szabtak mindent . A”divatbemutató” pedig 

annyi volt, hogy felállították az így elkészített ba-

bákat. Az első manökenek a 19. században je-

lentek meg, aki áruházak termékeit mutatták be, 

emellett divatbemutatókon szerepeltek.
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49060008

ÚJ FONALAK ÉRKEZTEK!
Retwisst zsinór  
és makramé fonalak:  
1600 Ft/motring (250 g)A
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TALÁLJA MEG NÁLUNK 
HOBBIJÁT!

Minden, ami a varráshoz,  
kézimunkához kell: varrógépek, 
rövidáru, kézimunka kellékek, 

fonalak, varródobozok

június:
Június 27-30.  Junior Tornász Világbajnokság /Győr/ 
Június 28-30.  Szent László Napok 
Június 28- július14.  Épített motor kiállítás 
Június 29.  Pannonhalmi Levendula Napok 

július:
Július 5-7.  12. Győrkőc Fesztivál
Július 6.  Nyáresti koncert: Quimby
Július 11-17.  Női Junior Kézilabda EB
Július 20.  Nyáresti koncert: Edda Művek
Július 26-28.  XV. Győri Rotary Fröccsnapok

augusztus:
Augusztus 9-11.  Barokk Esküvő. 3 nap, 1 esküvő, 

 barokk időutazás
Augusztus 8-15.  Mazsorett EB 
Augusztus 26-31.  WAKO Kick-Box utánpótlás EB
Augusztus 30.  Állatkertek Éjszakája
Augusztus 31.  THE VOICES! 2019 - „Operalia”  

 operaverseny győzteseinek  
 a Győri Filharmonikus Zenekar

Győri proGramajánló
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Megoldások árnyékolásra
napvitorla – egy divatos és pénztár-
cakímélő árnyékoló

A nevében is a nyarat idéző árnyékolóval egyre 
több helyen találkozhatunk. Erkélyen, teraszon és 
kertben is használható, véd a tűző nap, a meleg 
és az eső ellen. Rendkívül sok színvariációban el-
érhető, és igencsak hangulatos – minél nagyobb, 
annál mutatósabb! Már néhány ezer forintért 
beszerezhető. Védelmet nyújt a panellakások er-
kélyein is, de használhatjuk például a kerti kis 
homokozó vagy játszótér, kerti garnitúra, pihenő 
bútorok fölé kifeszítve. 

Napernyők, napellenzők – rendkívül sokszínű 
kínálat 

Az egyszerűbb, kisebb kivitelt bárhová ma-
gunkkal vihetjük, ideális például strandoláshoz 
és alig kerül többe 2-3 ezer forintnál. A mérettől, 
a formától és a minőségtől függően azonban a fel-

ső határ a csillagos ég – különösen a feltekerhető 
napellenzőknél. Ezeknél érdemes pontosan kal-
kulálni a méret választásakor, mert előfordulhat, 
hogy az eső vagy a nap a beesési szöge miatt ol-
dalról vagy szemből utat talál magának. 

Pergola – a természet kedvelőinek
A pergola az egyik legősibb árnyékoló elem a 

kertben, amely hagyományosan fából készül, de 
léteznek modernebb, például alumínium változa-
tai is. A vázra felfuttatott szőlő vagy egyéb futó-
növények, rózsa, illetve örökzöldek látványa sze-
met gyönyörködtető. Egy kis ráfordítással akár 

ügyes kezűek maguk is elkészíthetik, a kialakí-
táshoz érdemes ötleteket felkutatni az interneten. 

Ablakra szerelhető megoldások
A nyári melegben a külső árnyékolók hatását 

tovább fokozhatjuk a megfelelő belső árnyékoló 
megválasztásával, így a kettő kombinációjával 
akár 5-7 fokos hőmérsékletcsökkenést is elérhe-
tünk. Legyen szó redőnyről, zsalugáterről, rolet-
táról vagy hagyományos sötétítő függönyről, a lé-
nyeg, hogy védelmet nyújtson a tűző napsugarak 
ellen abban a napszakban, amikor a napsugárzás 
az adott nyílászárót éri és forrósítja a lakást.

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!

2019.06.28-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

99060059

HATALMAS NYÁRI ÁGYAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

-57%-ig

-54%-ig

224.900 Ft helyett 84.900 Ft

Aksaya 3-2
ágyneműtartós, 
ágyazható

59.900 Ft-tól

Ágyak

29.900 Ft-tól

Heverők

Franciaágyak

99.900 Ft-tól

Elise 2-2
ágygépes,  
ágyazható

399.900 Ft helyett 129.900 Ft

Kanapé
ágyneműtartós,  
ágyazható

149.900 Ft helyett 59.900 Ft
Dublin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Picasso sarok

Moric Kis sarok

Alcudia sarok

229.900 Ft helyett  69.900 Ft 189.900 Ft helyett  79.900 Ft

269.900 Ft helyett 109.900 Ft

274.900 Ft helyett  99.900 Ft
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FÉSZEK CSILLÁR • Tel.: 96/338-782 • 20/444-2869 • 20/365-5814

FÉSZEK ÁRUHÁZ,
Győr, Mészáros L. u. 1. Nyitva: h.-p. 8-17, szo. 8-13 h

VÁSÁRCSARNOK sátor,
Győr, Herman O. u. 25. Nyitva: k., cs. 8-13 h, sze.-p. 8-14 h, szo. 7-12.30 h

Takarékos izzó szaküzlet

A
z akció a készlet erejéig érvényes.

Fészek Csillár
LED LÁMPÁK IS 

FÉLÁRON! 
www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS IS  

+ TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

99060026

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! 00421 907 266 923

49
06

00
05

Visszavonásig!
NYÁRI AKCIÓ

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!

28
05

00
05

4.090 Ft-tól

9.800 Ft-tól

15.750 Ft-tól

3.000 Ft-tól 19.900 Ft-tól

15.750 Ft-tól

• Kerítéselemek

• Kültéri virágtartók

• Lépcsőlapok

• Járdalapok

• Kerti tipegők

 Valentina Bútorszalon
Nyitva: h.-p. 10-19-ig, szo.: 9-15-ig 

Tel.: +36-70/670-7707
ETO PARK GY R 1. EMELET

Ingyenes  
házhozszállítás  
Győr 50 km-es  

körzetében!

LUXUS KOMPLETT FRANCIAÁGYAK! Rendelhetők különböző szövettel és méretben!

49060009

Violet Étkezőasztal
160/200 X 90 X 76 cm

Flores 
160x200 cm

Bali 
160x200 cm

Windsor 
160x200 cm

San Marino  
160x200 cm

Charlotte 
160x200 cm

1.599 €
1.299 €

1.519 €
1.219 €

1.519 €
1.219 €

1.278 €
978 €

1.575 €
1.275 €


