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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

05050060

90030049

AKCIÓ!
HIRDETÉS FELMUTATÁSÁVAL 

300 Ft 
kedvezmény.

Jogszabályváltozás miatt kizárólag előzetes 
megrendelésre tudjuk palackját kiszállítani.

RENDELÉSFELVÉTEL
06-20/222-5422

PB-gázpalack-rendelés 
INGYENES  

házhoz szállítással!

Az akció kizárólag PB-gázpalack  
cseréjekor és a készlet erejéig érvényes.

90010009
90030045

IRÁNY A BEDŐ PÉKSÉG!

ÚJ ÜZLETÜNK  
A VÁSÁRCSARNOK 

EMELETÉN!

A MEGSZOKOTT MINŐSÉG ÚJ HELYEN!

90020056

További információ: 
/vaskakassorfozde • www.vaskakas.com • +36-30/563 7096

9081 Győrújbarát, László utca 91. 
Mintaboltunk nyitvatartásáról érdeklődjön telefonon! 90030042

Ajándékozz  
Vaskakas  

sörválogatást!
Valódi sörkülönlegességek  
egyenesen a sörfőzdéből.

Söreink már  
HÁZHOZ- 

SZÁLLÍTÁSSAL  
is rendelhetők!

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

• Helyi hírek • Bulifotók  
• Babafotók • Győri programok
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Tipp:
A kialakult járványügyi helyzetben rendkívül fontos, hogy különösen nagy hang-
súlyt fektessünk az egészséges életmódra, így a rendszeres mozgásra, a pihentető 
éjszakai alvásra, a kiegyensúlyozott családi kapcsolatokra, a megfelelő táplál-
kozásra, továbbá a vízfogyasztásra és bár sokszor nehéz, de a nevetésre is!

90030040

Mi is az a COVID-19? Hogy hat  
az emberi szervezetre? Hogyan véde-
kezhetünk ellene? Kikre jelent legin-
kább veszélyt? Miért is kell betartani 
a karantén szabályait? Ezekre a kér-
désekre adunk most választ, és néz-
zük meg közelebbről is a koronavírus 
témakörét.

COVID-19 nevezzük azt a betegséget melyet 
az új fajta koronavírus okoz, amit Kínában 
azonosítottak 2019 végén. Maga a vírus leg-
inkább cseppfertőzéssel terjed (pl.: köhögés, 
tüsszentés), és hasonló tüneteket okoz, mint 
az influenza. Leggyakoribb tünetei: láz, köhö-
gés, izomfájdalom, légszomj és fáradékonyság. 
Ritkábban előfordulhat tüdőgyulladás, vérmér-
gezés és légzési elégtelenség is. A legnagyobb 
veszélynek az idősek és a krónikus betegséggel 

diagnosztizáltak vannak kitéve, az ő szerve-
zetük ugyanis már eleve gyengébb, ezáltal 
könnyebben elkaphatják a vírust. Épp ezért 
nagyon fontos, hogy fokozottan ügyeljünk 
személyes és közvetlen környezetünk higié-
niájára. Mossunk sokszor kezet, ami legalább 
40-60 másodpercig tartson és használjunk fer-
tőtlenítőszereket. Köhögésnél és tüsszentésnél 
ne a tenyerünket emeljük a szánk elé, hanem 
a könyökhajlatunkba végezzük a cselekvést. 
Kerüljük a testi kontaktusokat: kézfogás, pu-
szi, ölelés. Amennyire csak tehetjük, marad-
junk otthon. De ha ki kell mozdulnunk, akkor 
sorban álláskor ne álljunk egymáshoz túl kö-
zel és kerüljük a zsúfolt helyeket is pl.: mozik, 
bevásárlóközpontok, játszóterek. Legyünk tü-
relmesek egymással, hiszen mindenki fél és 
feszült, izgatott a kialakult helyzet miatt, épp 
ezért egy kis empátia és türelem nagyon sokat 
számít ilyenkor.

Koronavírus elleni védekezés MÁRCIUSI
AKCIÓ!

További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el  a (beteg)tájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.
Nyitva: h.-p. 700 -2000, szo.: 800 -1400

Telefon: 96/424-066

90030044

Hosszan tartó C-vitamin, amely átlagosan 
98,6%-ban hasznosul.Egészségpénztári 
kártyára vásárolható. Vény nélkül kapható 
gyógyszer. 

Béres Csepp Extra belsőleges oldatos cseppek 
+ C-vitamin Béres 50 mg tabletta 4×30 ml + 120 db

Linex® Flora kapszula 28 db
Két liofilizált baktérium törzset tartalmazó 
étrend-kiegészítő kapszula.
Étrend-kiegészítő készítmény.

Komplex összetételével támogatja az immun-
rendszert és a szervezet ellenállóképességét, 
segít a betegségek utáni felépülésben és fára-
dékonyság esetén. Egészségpénztári kártyára 

vásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

Cetebe 500 mg retard 
kemény kapszula 120 db

98,6 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

2.760Ft

** Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
***Hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

31,5 Ft/ml

AKCIÓS ÁR:

3.780 Ft

AKCIÓS ÁR:

4.580 Ft

GyóGyszerGyárI üGyeletI Idő
Hétfő-szombatig: 20.00-7.00-ig
Szombat:
14.00-től vasárnap 08.00-ig
Vasárnap:
08.00-tól hétfő 07.00-ig

ünnepnap:
08.00-tól másnap reggel  
07.00-ig ill. 08.00-ig tart

Március 20.
Szabadhegyi Gyógyszertár
9028 Győr, József A. u. 87
Telefon: 06-96-436-612

Március 21.
Aranyhajó Patika
9022 Győr, Jedlik Á. u. 16
Telefon: 06-96-328-881

Március 22.
Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Á. u. 51
Telefon: 06-96-424-066

Felnőtt sürGősséGI orvosI üGyelet
•	 Cím: Győr, Liezen-Mayer u. 57.
•	 Telefon: 96/412-221
•	 Nyitva tartás: H-K-Csütörtök: 16.00-07.00 Szerda: 13.00-07.00 

Péntek: 14.00-07.00 Munkaszünet, ünnepnap: folyamatos

FoGorvosI üGyelet
•	 Cím: Győr, Liezen-Mayer u. 57.
•	 Telefon: 96/417-316
•	 Nyitva tartás: Hétköznap: 20.00-22.00  

Munkaszünet, ünnepnap: 8.00-11.00 20.00-23.00

Győr környékI Felnőtt 
 és GyerMek üGyelet
•	 Felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet
•	 Cím: Győr, Dembinszky u. 29.
•	 Telefon: 96/542-043
•	 Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 16.00-07.00 Hétvége, ünnep-

nap: 07.00-07.00

GyerMekorvosI üGyelet
•	 Cím: Győr, Liezen-Mayer u. 57.
•	 Telefon: 96/412-221
•	 Nyitva tartás: H-K-Csütörtök: 16.00-07.00 Szerda: 13.00-07.00 

Péntek: 14.00-07.00 Munkaszünet, ünnepnap: folyamatos

ügyeletek, patikák
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Sokan kérdezik, hogy mit 
kell tenni a járvány idején, 
hogy kivédjük a megbete-
gedést. Dr. Szabó János és 
Dr. Darvai László házior-
vosok a következő ajánlást 
állították össze. Olvassák 
végig figyelmesen és tart-
sák be a benne foglaltakat!

Ahhoz, hogy a koronaví-
rus-járvány veszélyeit a 
minimálisra csökkentsük 
a következő hetekben, na-
gyon fegyelmezetten be kell 
tartani több szabályt, mely 
első pillanatra túlzónak tűn-
het, de nem az.

Folyamatosan kövessük 
nyomon és tartsuk be az 
Operatív Törzs utasításait!

Munkába, csak akkor 
menjünk, ha teljesen egész-
ségesek vagyunk. A legeny-
hébb légúti fertőzéses tünet 
(torokfájás, nátha, köhö-
gés), egyéb akut betegség 
(hasmenés, hányinger) 
hőemelkedés, láz esetén 
maradjunk otthon és TELE-
FONON kérjünk segítséget 
a háziorvostól. Ne menjünk 
a rendelőbe, csak abban az 
esetben, ha ezt a háziorvos 
kéri. A megnövekvő tele-
fonhívások miatt legyünk 
türelmesek a rendelő hívá-
sakor.

Tünetek

Láz (38 C fölött), hirte-
len kezdődő erős köhögés, 
légzési nehezítettség esetén 
azonnal hívjuk telefonon a 
háziorvosi rendelést, vagy 
az orvosi ügyeletet. Sem-
miképp ne menjünk szemé-

Hogyan óvjuk meg magunkat és szeretteinket
az új típusú koronavírus-fertőzéstől (COVID-19)?

lyesen oda, csak telefonon 
konzultáljunk az orvossal, 
aki egy részletes kikérde-
zést követően dönt a teen-
dőkről.

Adminisztratív feladatokat 
nem látnak el

A járvány idején sem-
milyen adminisztratív 
feladatot (jogosítvány, 
igazolások, közgyógy-iga-
zolvány-hosz-szabbítás)  
nem intéznek a rendelő dol-
gozói, ilyen ügyben se men-
jen senki sem a rendelőbe. A 
lejáró gépjárművezetői jogo-
sítványok, gyógyszer javas-
latok automatikusan érvény-
ben maradnak a járványügyi 
vészhelyzet alatt, emiatt hát-
rányt senki sem szenved.

Gyógyszerek felírása, 
e-recept

A rendszeresen használt 
gyógyszerek felírását is te-
lefonon lehet intézni, a ren-
delők dolgozói mindenkinek 
segítségére lesznek, hogy 
megkapja azokat. Vegyék 
igénybe az e-recept adta 
lehetőségeket: szokásos re-
ceptjei kiváltásához nem 
kell receptért bemennie a 
rendelőbe: az ön telefonos 
igénylése után azt az orvos 
internetes kapcsolattal a 
gyógyszertár felé láthatóvá 
teszi, ön pedig a személyi 
igazolványával kiválthatja 
a saját és hozzátartozója 
gyógyszereit a patikából.

Kórházba csak 
halaszthatatlan esetben

Hangsúlyozottan ajánl-
juk a kisebb, nem sürgős 

kórházi beavatkozások le-
hetőség szerinti elhalasztá-
sát. A kórházakat kizárólag 
feltétlenül fontos esetekben 
keressék fel. Kerüljék az 
egészségügyi intézménye-
ket, ne kérjenek kivizsgá-
lásokat, kizárólag orvosuk 
általi beutalások esetén ke-
ressék fel a kórházi osztá-
lyokat, szakrendelőket.

Higiénia

Mossunk gyakran kezet 
meleg szappanos vízzel, 
szellőztessünk gyakran, fer-
tőtlenítsük az ajtók kilincse-
it. Hazaérkezést követően 
azonnal mossunk mindig 
kezet. Mossuk a kezein-
ket szappannal legalább 1 
percig, majd meleg vízzel 
alaposan öblítsük le. Kéz-
mosást követően tanácsos 
az arcunkat is megmosni. 
Nyilvános helyeken történő 
kézmosást követően csak 
papírtörölközőt használ-
junk, melyet kézmosás után 
ne dobjunk el, azzal fogjuk 
meg a mosdó ajtajának ki-
lincsét.

Maradj otthon!

Tartózkodjunk otthon, 
amikor csak tudunk. Idős 
emberek egyáltalán ne 
hagyják el otthonukat, a 
munkaképes korúak csak a 
munkába menjenek, majd a 
halaszthatatlan ügyintézé-
seket követően ők is tartóz-
kodjanak otthon gyermeke-
ikkel együtt.

Ne menjünk moziba, 
színházba, hangversenyre, 
sporteseményre, piacra ne 
üljünk be vendéglőbe, ká-

vézóba, kocsmába, még a 
kocsmaudvaron se ácsorog-
junk, akkor sem, ha csak 
néhányan vagyunk, mert 
minden csoportosulás növe-
li a vírusterjedés veszélyét. 
Legyünk viszont sokat a 
szabad levegőn, kirándul-
junk, kertészkedjünk, tú-
rázzunk.

Családi események 
később

Halasszuk el a családi 
rendezvényeket (születés-
nap, névnap, lakodalom, 
házassági évforduló, ke-
resztelő…), ne menjünk 
senkihez sem beteglátoga-
tóba, ne látogassuk meg az 
újszülötteket és a fiatalok se 
szervezzenek és tartsanak 
most semmilyen baráti ösz-
szejövetelt, bulit.

Ha haláleset történik a 
családban, csak a legköz-
vetlenebb családtagok ve-
gyenek részt az elhunyt 
temetésén, a távolabbi ro-
konok, barátok, ismerősök 
otthonukban emlékezzenek 
az elhunytra. Amennyiben 
részt veszünk a temetésen, 
úgy tartsunk több, mint 1 
méter távolságot a többi 
gyászolótól.

A Jóisten 
mindenhol jelen van!

Valamennyi egyház hiszi 
és hirdeti, hogy a Jóisten 
mindenhol jelen van éle-
tünkben. Ennek tudatában, 
ezekben a hetekben imá-
inkat, fohászainkat ottho-
nunkban mondjuk el és 
kérjük segítségét a járvány 
leküzdésére. A misék, isten-

tiszteletek, egyházi liturgiák 
eseményeit csak a televízi-
ón és rádión keresztül kö-
vessük most. Az időskorú 
hívők esetén kiemelten fon-
tos, hogy ne hagyják el ott-
honukat.

Távolságtartás

Minden olyan helyen, 
ahol idegenekkel együtt 
kell hosszabb-rövidebb 
ideig tartózkodnunk, tart-
sunk 1 méternél nagyobb 
távolságot a másik ember-
től. Különösen figyeljünk 
erre a boltok pénztárainál 
történő sorban állásoknál, 
várakozásoknál boltokban, 
gyógyszertárban, orvosi 
rendelőben, vagy a rendelő 
előtt történő várakozásnál, 
autóbusz megállóban és a 
munkahelyeinken is.

Bevásárlás

A szükséges bevásárláso-
kat előre tervezett bevásárló 
listával, célirányosan végez-
zük, a lehető legkevesebb 
időt töltve a boltokban.

Mindenféle gazdasági 
kár, pénzügyi veszteség a 
járvány lezajlását követően 
pótolható. A járvány során 
áldozattá váló családtagjain-
kat, szeretteinket soha, sen-
ki sem tudja pótolni majd.

Közösen, a szabályok fo-
lyamatos betartásával, egy-
másra figyelve tudunk azért 
a legtöbbet tenni, hogy meg-
óvjuk magunkat és szerette-
inket a járványtól.

Vigyázzunk egymásra!
Dr. Szabó János,  
Dr. Darvai László 

háziorvosok

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
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46

Visszavonásig!
SZEZONÁLIS AKCIÓ

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.

Hirdetésfelvétel:

9027 Győr,
Tátika u. 1.
96/310-991

gyor@szuperinfo.hu
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jáTék
KERESZTREJTVÉNY

Megfejtését küldje be  2020. március 24-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.

Múlt heti játékunk nyertese: 
Borbély Hanna (Győr)

KERSNER BÚTOR OUTLET

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!

2020.03.27-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

90030041

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKÉRT 
KERESSEN BENNÜNKET TELE-
FONON, VAGY LÁTOGASSON EL 

FACEBOOK OLDALUNKRA!69.900 Ft-tól

399.900 Ft helyett  159.900 Ft

Kanapé
textilbőr, 
ágygépes

Prémiumkategóriás  
franciaágyak

Josy sarkok
ágyneműtartós, 
ágyazható

269.900 Ft helyett  129.900 Ft

Dublin sarok
ágyneműtartós, 
ágyazható

229.900 Ft helyett  79.900 Ft

Kauno Baldai sarok

279.900 Ft helyett 99.900 Ft

439.900 Ft helyett  179.900 Ft

Orion U-forma
textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós, 
dönthető háttámlás

349.900 Ft helyett  149.900 Ft

299.900 Ft helyett  139.900 Ft

Labene sarok
ágyneműtartós, ágyazható

Nikita sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

239.900 Ft helyett  79.900 Ft

Jordsand sarok 
+puff

Franzi Kis sarok
állítható fejtámlás

309.900 Ft helyett  139.900 Ft



52020. március 20.

Könyvajánló

VaJáK
Geralt a vajákok közé tartozik: mágikus képességeinek köszönhető-

en, amelyeket hosszan tartó kiképzése és egy rejtélyes elixír csak még 
tovább csiszolt, zseniális és könyörtelen harcos hírében áll. Ugyan-
akkor nem hétköznapi gyilkos: célpontjai vérszomjas szörnyetegek és 
aljas fenevadak, amelyek minden-
ütt hatalmas pusztítást végeznek, 
és megtámadják az ártatlanokat. 
A birodalmat járva azonban foko-
zatosan ráébred, hogy bár prédái 
egy része kétségtelenül elvetemült 
szörnyeteg, mások azonban bűn, 
ármány vagy egyszerű ostobaság ál-
dozatai. 

Hiába tűnik azonban valami go-
nosznak vagy jónak, nem biztos, 
hogy valóban az – és minden mesé-
ben van egy csipetnyi igazság.

forrás: bookline.hu

Sorozatajánló
Csernobil aNdRZEJ SapKowSKi

i. aZ uTolSó KíVáNSág

angol történelmi sorozat, drámasorozat (2019)
Rendező: Johan Renck

Az HBO és a Sky minisorozata az emberiség történetének legsúlyosabb, ember 
által előidézett katasztrófáját, illetve az orosz tudósok Európa megmentéséért 
folytatott drámai küzdelemét dolgozza fel. 1986. április 26-án hatalmas rob-
banás rázta meg a Szovjetunió tagállamában, Ukrajnában működő csernobili 

atomerőművet. A radioaktív felhő beterítette Kelet-és Közép Európát, Skandinávi-
át és egyes nyugat-európai országokat. 

A főbb szerepeket Jared Harris, Stellan Skarsgård és Emily Watson alakítja.
Elérhető: HBO GO

Epizódok száma: 5 db (kb. 60 perc/epizód)

forrás: port.hu

ÉTEL
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

ő

Ő Ő Ő

ő ő

HÁZHOZSZÁLLÍTÁSI
AJÁNLATAINK

ő

ő

ű

ő

ű ő

ő

90030050
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Apró

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

Tel.:

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

gyors kiszállítás hétvégén is!

konyhakész tûzifa

EUTR: AA6371120

15.000 Ft/m3tûzifa 
akció
Készleten:  aKác, cser, 

tölgy, büKK, gyertyán, éger

ömlesztve

+36-30/421-1867
90030043

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

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.

Mórichidán szántóföld eladó. 
0630/491-4425.

BALATONLELLÉN eladó 28 nm-es, 
földszinti, erkélyes lakás, víztől 
120 m-re. 0670/600-4810.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

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.

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.

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

Előtetők, kerítések, kapuk, egyéb 
lakatos munkák készítését, javí-
tását vállalom. 0670/209-9738.

Szobafestés, külső hőszige-
telés, kéményrakás, kúpcse-
rép kikenés, kőműves mun-
kák. Megbízható, precíz mun-
ka. 0670/311-6783.

Ács, tetőfedő, tetők áthajtása, új 
tetők, régi tetők javítása, léce-
zése, széldeszkázás, ereszcsa-
tornázás kedvezményes áron. 
0620/599-7580, 0670/406-3915.

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

FELÚJÍT-LAK: családi házak, 
lakások komplett felújítása! Fes-
tés, burkolás, kőművesmunkák, 
víz- és villanyszerelés. Érdek-
lődni: +36-30/872-0564.

Víz-, gáz-, központifűtés - sze-
relés, gázkészülék csere, felül-
vizsgálat. Tel.: 0670/221-7741.

Egyéni vállalkozó kőműves mun-
kát vállal, építés, bontás, térkö-
vezés, nyílászárók beépítése. 
Tel.: 0670/603-1306.

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.

Tetőfedő bádogos ács munkát 
vállalok azonnali kezdéssel, 
cserepes lemezből, cserépből, 

zsindelyből. Lapostető szigete-
lés. 0620/281-2547.

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

Nyílászárók, Redőnyök, Szú-
nyoghálók márciusban 30-50%-
os kedvezménnyel. Nyugdíja-
soknak +10% kedvezmény! 
0620/500-8185.

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

Tetőfedő mester vállal bádo-
gos, - ács munkát. Cseréple-
mez átrakás, cseréplécezés, 
csatorna csere, kisebb tetőjaví-
tás anyaggal együtt is. Felmé-
rés ingyenes. Azonnali kezdés-
sel. 0620/617-2137.

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
Hullott szarvasagancsot, trófe-
át vásárolok 5000, 18000 Ft/
kg engedéllyel rendelkezem 
0630/611-3866.

Roncsautó (személy, teherau-
tó, mezőgazdasági gépek) vas-
hulladék, színesfém, akkumu-
látor, kábel, katalizátor felvá-
sárlás, lomtalanítást vállalok. 
0630/334-3131.

TÁRSKERESÉS
Győri középkorú fiatalos, gyer-
mektelen férfi tartós kapcsolat-
ra hölgyet keres. 0630/419-2062.

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS díjta-
lan kiszállással, műszaki vizs-
ga nélkül is. Dzseri-Car Kft. 
0620/442-9002.

MEZŐGAZDASÁG
/TERMÉNY

Gyümölcsfák közvetle-
nül termelőtől! 700-1000 
Ft. www.nothoffaiskola.hu 
0670/328-1909.

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

Portaszolgálat ellátására közin-
tézményekbe nyugdíjas portást 
keresünk. Érdeklődni hétköz-
nap: 0670/361-1330, Browning 
Securite Kft.

ÁLLÁST KERES
Győri nyugdíjas nő gyermekfel-
ügyeletet vállal kisebb házimun-
kával. 0670/777-7563.

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

www.arrabonamedia.hu
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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.

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

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!
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Hirdessen a Győri Szuperinfóban!

50% kedvezménnyel 

*Az akció a 2020. március 24-ig feladott  
lakossági apróhirdetésekre vonatkozik Győr és Győr környéki lakosok részére.  

Az akciós ár 1.905 Ft helyett 950 Ft/megjelenés.  
A hirdetés maximum 10 szó lehet. Más kedvezménnyel nem vonható össze.  
A kupon csak egy apróhirdetés feladására használható fel, egy alkalomra.

FIGyelem!

Hirdetés szövege:

Kérjük, aláírásával igazolja, hogy a lenti feltételeket elfogadja! (Irodánkban csak 
aláírt apróhirdetést megrendelő kupont áll módunkban elfogadni.)

Győr, 2020.__.__.
aláírás

kategória:

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat
 Autó/Jármű

 Egészség/Sport

90030001
AUTÓ- ÉS GUMISZERVIZ 

Győr-Kisbácsa, Benedek E. u. 84. (bejárat a Bálványos u. felől)

GUMISZERELÉS KEDVEZŐ ÁRON
Autószerelés 8.000 Ft/óra

Egyéb szolgáltatásaink: 
műszaki előkészítés, vizsgáztatás, fényszóró-polírozás

Időpont-egyeztetés telefonon: 06-70/941-5990

ICA-MAMA
TAKARÍTÓSZOLGÁLAT
• Lakás • Családi ház

• Irodatakarítás

06-20/455-31-39
icamama1111@gmail.com

90020011

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

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!

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2
bruttó 1 400 Ft/m2

AKCIÓ!
Barna, matt  

cserepes lemez
br.: 1.650 Ft/m2

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.456,7 Ft/m2  

bruttó: 1.850 Ft/m2

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó 1.456,7 Ft/m2 

bruttó: 1.850 Ft /m2 

Palatetők bontás nélküli felújítása. 

Bádogos Szaküzlet

99120048

90030039

www.1001fenyobutor.hu
Fabútor 1001 színben

MATRAC STÚDIÓ • Győr, Szent Imre u. 83/b • Mobil: 70/377-8692 • www.1001fenyobutor.hu

Egyedi méretre gyártás is!

•	hálószobába,

•	gyerekszobába,

•	nappaliba,
•	étkezőbe,
•	előszobába!

Akciók  
a weboldalon!

90020033


