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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

98110086

90010029

BÚTORHÁZ

A
z akció a készlet erejéig érvényes.

A
 képek illusztrációk.

Egészségpénztár, SZÉP-kártya  
bankkártya, TICKET, ACCOR, Erzsébet 

utalvány, cafeteria elfogadóhely.  
Nyitva: h.-p. 9-17.30 h-ig, szo. 9-13 h-ig

goldbutoraruhaz01

TERMÉKEINK BÁRMELY FÁBÓL, TÖBB SZÍNBEN, EGYEDI MÉRETRE IS RENDELHETŐK!

 Győr, Bartók Béla u. 1. • Tel.: 96/329-026, 70/3819-218  
www.goldbutorhaz.hu (Vidéki pu-tól 100 m-re, bejárat az Eszperantó u. felől!)

90010045 MATRACOK, ÁGYBETÉTEK BÁRMILYEN MÉRETBEN KÜLÖN IS KAPHATÓAK!

63.200 Ft 
31.600 Ft

Z4 komód Praktik ülőgarnitúra 

Anton ágykeret
90 x 200 cm 

3 ajtós 2 fiókos  
tükrös szekrény

Nóra 2 fiókos 
polc

208.300 Ft 
83.400 Ft

299.900 Ft 
240.000 Ft

33.200 Ft 
19.900 Ft

64.700 Ft 
51.700 Ft

Minden méretben 
azonnal raktárról 

vihető!

Tömör fenyő bútorok  
AKCIÓBAN!
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Már 5 csoportban, két egymáshoz közeli helyszínen várjuk a bölcsődés korú gyermekeket!
Kölyökvár Családi Bölcsőde Hálózat

A CSOPORTOKBA VALÓ JELENTKEZÉS FOLYAMATOS!
- Kis létszámú csoportok
- Teljesen egyénre szabott napirend
- Egyéni étkezési igények figyelembe vétele
- Csoportos foglalkozásokon való részvétel
- Napi 4-szeri étkezés

A Kölyökvár Családi Bölcsőde Hálózatról és egyéb gyermekek képességeit fejlesztő foglalkozásainkról, programjainkról a www.kolyokvar.eu internetes oldalunkon és facebook oldalunkon olvashat!

Tel.:  06 96/ 246-310; 06 30/ 571-92-52 • www.kolyokvar.eu
www.facebook.com/kolyokvargyor • kolyokvar@kolyokvar.eu

Kakashegy utcai családi bölcsődénk három, 
Szent Imre úti családi bölcsődénk két csoporttal működik.

1-4 ÉVES GYERMEKEK RÉSZÉRE GYERMEKMEGŐRZÉS,  
MINI MAGÁN BÖLCSŐDE MINDEN HÉTKÖZNAP 7:00-17:00-IG! 
A családi bölcsőde heti néhány alkalommal is igénybe vehető, ahol a kisgyermekek felügye-
lete mellett képességfejlesztő foglalkozásokat (manótorna, zenebölcsi, okoska foglalkozás) 
tartunk mindennap. A tanult dalokat, mondókákat írásban is kérhetik pedagógusainktól! 

Csoportonként naponta maximum 7 gyermek felügyeletét tudjuk biztosítani, 
ezért minden esetben szükséges előre egyeztetni az igényelt napokat!

99120013

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.

BAKONYTHERM® 
ÁREMELÉS ELŐTTI TÉGLA AKCIÓ! 

Telefon: 20/416-4788  
E-mail: akcio@bakonytherm.hu 
www.bakonytherm.hu

-10 %

Az akció 2019.12.02-től  
a 30 N+F téglákra és a készlet erejéig 
érvényes! Részleteiről kérjük  
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken!

KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI MINDAZON TÁMOGATÓKNAK,  
AKIK A 2018. ÉVI SZJA 1%-ÁT AZ EGYESÜLET RÉSZÉRE FELAJÁNLOTTÁK.

KÉRJÜK AJÁNLJA FEL ADÓJA 1%-ÁT 2020-BAN IS EGYESÜLETÜNK JAVÁRA!

Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik
Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete

(adószám: 18980196-1-08)

www.essegyor.hu

Az így befolyt összeget, 272.833 forintot,  
az esélyegyenlőség kiegyenlítésére használjuk fel.
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Könyvajánló
Mrs. Escobar

ÉlEtEM Pablóval
Tata a Narcosból mindent elmesél
A modernkori történelem leghírhedtebb drogbárójának, Pablo Escobarnak a törté-

nete annak az asszonynak a tollából, aki a legközelebb állt hozzá.
Egy fiatal nő élete, akinek naponta magánrepülővel hozták a friss virágot Bogo-

tából, aki a világ egyik legértékesebb műkincsgyűjteményét mondhatta magáénak, 
akinek európai sztárséf főzött a konyhájában, és szolgák hada leste a szavát, aki a 
világ egyik leggazdagabb asszonya volt, aki túlélt egy bombamerényletet, és aki hosz-
szú évekig a saját, a férje és gyermekei életéért rettegett...

Maria Victoria Henao tizenhárom évesen ismerte meg a nála több mint tíz évvel 
idősebb Pablo Escobart, minden idők talán leggazdagabb, leghatalmasabb, és legel-
lentmondásosabb drogbáróját.

Tizenöt volt, amikor elszökött vele, és a felesé-
ge lett. Közismert hűtlenkedése, és kegyetlensége 
dacára a következő tizenhat esztendőben, egé-
szen a férfi haláláig mellette maradt.

Arra próbálta ösztönözni a férjét, hogy kössön 
békét az ellenségeivel, és adja fel magát.

Pablo halála után elképesztő bátorsággal 
küzdve a túlélésért, sikerült megváltania a saját 
és a gyermekei életét és szabadságát, a Cali kar-
tell vezetőivel megegyezést kötve.

Pablo halálának huszonötödik évfordulóján, 
az Escobar univerzum legizgalmasabb karakte-
re, "Tata", aki mindent látott, és mindent tudott, 
készen áll megosztani történetét, és bemutatja  
a legenda mögött az embert..

forrás: bookline.hu

Moziajánló

amerikai bűnügyi akció-vígjáték thriller

Rendező: Adil El Arbi, Bilall Fallah, Joe Carnahan

A rosszfiúk rossz fiúk maradnak. A korábbi két Bad Boys film sztárja, Will Smith 
és Martin Lawrence újra járőrpárba áll, hogy szembeforduljon mindennel,  

ami rossz, erőszakos, bűnös, vagy jobb kocsija van, mint az övék.

Pedig Marcus már a korai nyugdíjra készülő rendőrfelügyelő, Mike pedig az élet-
középi válsága mélyén dagonyázik. Ez 
így is maradhatna jó sokáig, ha fel nem 
bukkanna egy albán zsoldosvezér, aki-
nek egyszer régen elkapták a testvérét. 
És ez az albán valami különlegeset ígér 
nekik – és Miami újra a feje tetejére áll.

A gyors, vicces, akciódús filmek műfajte-
remtő alapdarabjának harmadik részét 
régóta várják a mozirajongók. Most az 
eredeti főszereplők és az eredeti alkotók 
együtt garantálják, hogy az új Bad Boys 

lesz olyan vagány, mint az eddigiek 
voltak!

Főszereplők: Jennifer Badger, Martin 
Lawrence, Charles Melton, Will Smith

Bemutató: 2020. január 16.

Játékidő: 123 perc

forrás: mozipremierek.hu

Bad Boys 
Mindörökké rosszfiúk 

Hirdessen a  Győri Szuperinfóban

*Az akció a 2020 január 31-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:

50% kEdvEzMénnYEL!

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat
 Autó/Jármű

 Egészség/Sport

Panel- és egyedi konyhák • Beépített szekrények
Üzletberendezés • Ingyenes felmérés és árajánlat-készítés

Bemutatóterem: Győr, Fehérvári u. 75. 
(volt Peugeot szalon helyén) • Tel.: 06-70/227-43-50

99020028

www.trendkonyhastudio.hu

TERMELŐI BOROK
SOPRONI

Kékfrankos 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Merlot 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Zöld veltelini 800 Ft/2 l 400 Ft/l
Chardonnay - Irsai 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Kékfrankos rosé 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Cabernet Sauvignon 1000 Ft/2 l 500 Ft/l

98100038

Győr, Rónay J. u. 13. • Tel.: 20/974-0185 • Nyitva: h.-p. 9-17, szo. 9-12 h

Hirdetésfelvétel:
9 0 2 7  Győ r,  Tát i k a  u.  1 .  •  Te l. :  9 6 / 3 1 0 - 9 9 1

w w w. s z u p e ri n fo. h u  •  g yo r @ s z u p e ri n fo. h u

25 M Ft−tól 90 m2 es  
Családi Ház, 12 percre  

a győri Ipari Parktól  
az ERDŐSZÉL LAKÓPARK-
BAN, az ÁR az 5 M Ft−os 
Áfa visszaigénylés beszámí-

tásával értendő!  
Falusi CSOK igénybe 

vehető!
Tel.: 06-70/517-3499

90010033
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CURVES Arrabona
9024 Győr, Hunyadi u. 14. (LEIER City Center)

curves.arrabona@gmail.com • 06-20-371-8487

90010027

CSAJOK! ITT AZ ÚJ ÉV! 
HASZNÁLJÁTOK KI  
AZ ÚJÉVI LENDÜLETETEKET  
ÉS GYERTEK EDZENI  
HOZZÁNK,VELÜNK! 

SEGÍTÜNK,  
HOGY A FOGADAL- 
MAITOKAT SIKERESEN  
VÉGHEZ VIGYÉTEK!

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

A láz szervezetünk azon állapota, ami-
kor testhőmérsékletünk megemelkedik, 
ezt a tünetet általában egy betegség vagy 
külső hatás váltja ki. A kiváltó ok lehet 
baktérium, vírus vagy gomba, de nap-
szúrástól és az idegrendszer rossz mű-
ködésétől is megemelkedhet testünk 
hőmérséklete. Lássuk, hogy melyek  
a hatékony lázcsillapítás módszerei  
a különböző életszakaszokban:

Csecsemőkor: Ebben a korban még viszony-
lag ritkán jelentkezik láz, ha mégis belázasodna  
gyermekünk, azt nagyon komolyan kell venni, 
ugyanis akár egy súlyos betegség kísérője is lehet. 
Fontos azt is megjegyeznünk, hogy a kisbabák 
esetében fennállhat az a körülmény is, miszerint 
épp egy védőoltás után vagyunk, ezért akár an-
nak hatásaként is felléphet láz. A lázcsillapítására 
használhatunk végbélkúpot, mely azonnal felol-
dódik és 3 hónapos kórtól már szirup formájában 
is adhatunk lázcsillapítót. Az, hogy mennyit kell 
adnunk, az gyermekünk súlyától függ.

Gyermekkor: Akárcsak csecsemőkorban, ad-
hatunk különféle lázcsillapító szereket, melyeket 
gyermekünk életkorának és testsúlyának megfe-
lelően adagoljunk. Mindezek mellett alkalmaz-
hatunk hűtőfürdőt és vizes borogatást is, melyet 
a homlokra és a csuklókra téve csökkenthetjük 
a tüneteket. Ügyeljünk a megfelelő folyadékbe-
vitelre és arra is, hogy ne használjunk vastag 
takarókat gyermekünk betakarásánál, nehogy 
megakadályozzuk a hőleadást és ezzel nagyobb 
károkat okozzunk.

Felnőttkor: Akkor érdemes orvoshoz fordul-
ni, ha tartósan 39-40°C a testhőmérséklet. Haté-
kony módszer felnőttek esetében is a lázcsillapító 
gyógyszerek alkalmazása, fontos azonban, hogy 
vigyázzunk, nehogy túladagoljuk őket. Valamint 
a láz egy tünet, nem pedig maga a betegség, ezért 
ha tartósan fennáll és párosul egyéb tünetekkel 
is, mint például mellkasi fájdalom, köhögés stb. 
akkor mindenképp forduljunk orvoshoz. Figyel-
jünk a folyadékpótlásra,  igyekezzünk minél töb-
bet pihenni és aludni, ezzel elősegítjük a mielőbbi 
gyógyulást és hőmérsékletünk stabilizálódását.

Lázcsillapítási módszerek JANUÁRI
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

90010032

Komplex megoldás a megfázás és  
az influenza tüneteinek kezelésére. 
Egészségpénztári kártyára vásárolható.  
Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Advil® Cold Rapid200 mg/30 mg  
lágy kapszula 20 db

Coldrex® Junior por  
belsőleges oldathoz 10 db
A megfázás és az influenza tüneteinek hatékony eny-
hítésére szolgáló citrom ízű por belsőleges oldathoz. 
Nem okoz álmosságot. Egészségpénztári kártyára 
vásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer

Hatékony megoldást kínál a megfázás és  
az influenza számos tünetének enyhítésére: 

csökkenti a lázat, mérsékli az orr és  
az orrmelléküregek dugulását, csillapítja 

a fájdalmat és gyulladáscsökkentő hatású.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Neo Citran belsőleges por 
felnőtteknek 14 tasak

184,3 Ft/tasak

AKCIÓS ÁR:

2.580 Ft

AKCIÓS ÁR:

2.030 Ft
101,5 Ft/db

188 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

1.880 Ft

Tipp:
Ha szeretnénk elűzni az életünkből a stresszt, akkor fo-

gyasszunk minél több B-vitaminokban gazdag élelmiszert,  
például zöldborsót, tejet, tojást vagy olajos magvakat.
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KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.01.24-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

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!

ÓRIÁSI ÉVINDÍTÓ BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

Fotelek

19.900 Ft-tól

Prémium  
Kategóriás 
ágyak

54.900 Ft-tól

279.900 Ft helyett 119.900 Ft

Smoothie  
Kis sarok

259.900 Ft helyett 124.900 Ft

John sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Daytona 
sarok

274.900 Ft helyett 109.900 Ft
Ágyazható  
kanapék

64.900 Ft-tól
Valentine sarok
állítható fejtámlás

Jordsand  
sarok+puff 
bársony

Paris XL 
U-forma

Proximo 
sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Dublin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Mars sarok
elektromosan  
ágyazható  
1 fő részére

Proximo sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

299.900 Ft helyett 134.900 Ft

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

229.900 Ft helyett 89.900 Ft

349.900 Ft helyett 149.900 Ft

269.900 Ft helyett 129.900 Ft

269.900 Ft helyett 134.900 Ft

Josy U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

369.900 Ft helyett 169.900 Ft

Bellevue sarok

289.900 Ft helyett 149.900 Ft

289.900 Ft helyett 129.900 Ft

Bamboon  
Big Szófa

349.900 Ft helyett 159.900 Ft

259.900 Ft helyett 114.900 Ft

Bergen sarok

Seven sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

269.900 Ft helyett 134.900 Ft

Living sarok
állítható fejtámlás,  
ágyazható,  
textilbőr

Isola sarok

279.900 Ft helyett 134.900 Ft
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Idén Is érdemes mIelőbb nyIlatkoznI  
az adókedvezményekről

Célszerű már januárban kitölteni az adóelőleg-nyilatkozatot, hogy a munkáltatók mielőbb figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó 
kedvezményeket. A nyilatkozat idén már online is kitölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján. ettől az évtől a négy vagy 
több gyermeket nevelő anyák is kedvezményben részesülnek.

nav infók

jáTék
KErEsZtrEJtvÉNY

Megfejtését küldje be  2020. január 22-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 havi fitneszbérletet 

sorsolunk ki a Speedfit (Győr) 
felajánlásából.

Múlt heti játék nyertese: 
Galambos Tiborné (Győr)

S
Z
F

EDISON 
JELENTÔS 

TALÁLMÁNYAI
Kivasal

Tû vége!

Pirosodik 
az alma

Horony

Lengyel 
autójel

Rossz- 
kedvû, 
barátság-
talan

Felirat a 
kereszten

Általában 

politikai 

célzatú 

mozgósító  

felhívás

Osztrák 
zeneszerzô 
(†1975)
(=STOLZ)

Oxigén 
jele

Például, 
röv. Amper

Fél, 
tartózko-
dik

Eltér, 
elhajlik - 
latinosan

Veszély-
bôl 
kiment

Ájul

Átnyújt

Római 5

Pl. a
parkett

Japán 
é gitársaság

Létezik

Rövid nôi 
név

Z.B.K.

Angol 
ffinév

Nóta

Mellék-
helyiség
.... in 
Hungary

Alapozó 
festék
Téli
szerszám

Hatása 
kiterjed
Fülöp-szk. 
városa

Rejtjel-
kulcs
Cirkónium 
jele

Férfinév

Harcol

Após

Üres tan!

Férfinév

Szamár 
franciául

Mutatós, 
elegáns
Kovakô 
közepe!

Hidrogén

Kést élezô

Lisztet 
elôállító
Kagyló- 
darab!

Film vége!

Eme

Feszítô-
eszköz
Végtelen 
óra!

....
Astaire
....
Banderas

Kén jele

Felmérés, 
leltár

Indiai 
politikus
Német 
székhelyi

Hard rock 
legendás 
alakja

Fél lufi!

Bôripari 
szerszám 
(=STOLL)

Zéró

1 3

5

Pénzért 
kínál

2

Kellemet-
len esô

4

Az adóelőleg-nyilatkozatot a dolgozó tölti ki és adja át munkáltatójának, 
kifizetőjének. A bérszámfejtéskor a munkáltató a nyilatkozatnak megfele-
lően veszi figyelembe a munkavállalónak járó kedvezményeket. Aki már 
a januári fizetésben érvényesítené a kedvezményeket, annak az első bér-
számfejtés előtt nyilatkoznia kell. Az adóelőleg-nyilatkozatok alapján év 
közben érvényesített kedvezmények automatikusan bekerülnek a NAV által 
készített adóbevallási tervezetbe.

Az ügyfélkapuval, telefonos azonosítással vagy e-személyi igazolvány-
nyal (utóbbi használatához kártyaolvasó szükséges) rendelkező magán-
személyeknek a NAV idén már új alternatívát is kínál, ők az adóelőleg-nyi-
latkozatot online is kitölthetik és benyújthatják a NAV honlapján elérhető  
(https://onya.nav.gov.hu) Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással 
(ONYA). Az ONYA-val beküldött bizonylatokat a NAV automatikusan továb-
bítja a nyilatkozaton megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek, ezért fontos  
az adatok helyes megadása.

Az adóelőleg-nyilatkozatok hagyományos formái megmaradnak, így 
továbbra is lehetőség van a NAV honlapján az Adóelőleg-nyilatkozat Al-
kalmazással (ANYA) elkészített, kinyomtatott vagy a kézzel kitöltött nyilat-
kozatokat a kifizetőknek személyesen átadni. Utóbbihoz az ajánlott nyilat-
kozatminták és a kitöltési útmutatók letölthetők a NAV honlapjáról.

2020-tól a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményre jo-
gosultak, amit az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvé-
nyesíthetnek. 

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér 
szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt legalább négy gyer-
mek után családi pótlékra jogosult, vagy jogosultsága legalább 12 éven 
át fennállt. A részletes szabályokat a NAV 73. számú információs füzete  
tartalmazza. 

Az első házasok kedvezménye változatlanul 24 hónapon keresztül havi 
5 000 forint adómegtakarítást jelent a házaspároknak. A családi kedvez-
ménnyel pedig az egy gyermeket nevelőknél 10 000, a két gyermeket 
nevelőknél gyermekenként 20 000, a három vagy több gyermeket neve-
lőknél pedig gyermekenként 33 000 forinttal több kerülhet havonta a csa-
ládi kasszába. Idén havi 8 050 forint személyi kedvezmény jár az adóból 
azoknak, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban 
részesülnek és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos 
fogyatékosságnak számít. A kedvezmény érvényesítésének feltétele a sú-
lyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, 
fogyatékossági támogatásra jogosító határozat.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

További információ: gyor.sajto@nav.gov.hu
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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

ELADÓ INGATLAN
Győr-Gyárvárosban szigetelt társas-
ház II. szintjén 53 nm-es, 2 szo-
bás, erkélyes, igény szerint fel-
újítandó tégla lakás kamrával, 
saját tárolóval, parkolási lehető-
séggel eladó. Ár: 16,4 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Likócson kitűnően megkö-
zelíthető 894 nm-es, 42 m utca-
fronti szélességű, 2 szintes iker-
háznak is alkalmas építési telek 
eladó. Minden közmű a telek előtt 
található. Ár: 24,99 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Adyváros központi részén, 
liftes társasház 6. szintjén 36 nm-

es, nappali-hálós, főzőfülkés, 
klimatizált, távfűtéses panellakás, 
saját tárolóval, redőnyös műanyag 
nyílászárókkal, parkolási lehető-
séggel eladó. Ár: 17,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Pannonhalma frekventált részén 
942 nm-es, 44 m utcafronti szé-
lességű sík építési telek kitűnő inf-
rastruktúrával, 30 %-os beépíthe-
tőséggel, 4,5 m-es építményma-
gassággal eladó. Ár: 8,49 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Nádorvárosban 3. emele-
ti, bruttó 100 nm-es, nappali és 
2 hálószobás, amerikai konyhás, 
egyedi fűtéses, szigetelt tetőté-
ri tégla lakás, plusz mellékhe-
lyiséggel, beépített bútorokkal, 
kamrával, padlástér használat-
tal eladó. Ár: 31,9 M Ft. A kb. 17 
nm-es zárt garázs ára 4,5 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Sáráson 710 nm-es telken kb. 
80 nm-es, felújított, átépített, bel-
ső két szintes szigetelt, klimatizált 
hétvégi ház, radiátoros közpon-
ti fűtéssel, nagy fedett terasszal, 
bútorokkal együtt eladó. Ár: 27,4 
M Ft. Az ingatlan egy bérbeadás-
ra kiváló lakókocsival együtt is 
eladó, melynek vételára 2,5 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.

13,5 M ft-tól 41 nm-es új építé-
sű, kulcsrakész lakás, 12 perc-
re a győri Ipari Parktól az ERDŐ-
SZÉL LAKÓPARKBAN, az ÁR az 
5 M Ft-os Áfa visszaigénylés 
beszámításával értendő!!! Itt a 
Falusi CSOK is igénybe vehető!  
Tel.: 0670/5173499.

Győr-Szabadhegyen, 710 nm-
es, igény szerint bővíthető tel-
ken 5 éves, 2 szintes, nem tetőte-
res, bruttó 190 nm-es, nappali és 

5 szobás, 2 fürdős, tetőteraszos 
családi ház eladó. Ár: 89 M Ft.  
Tel.: 0620/428-4477.

Győrben, Ifjúság körúton, 
1. emeleti panellakás eladó.  
18.500.000 Ft. 0620/340-4010.

Győrben, 3 szobás, erkélyes, felújí-
tott panellakás eladó. 23.900.000 Ft. 
0620/528-9238.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával! 
06-70/233-0673.

Vállalunk: szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, homlokzatfestést. 
Pontos, precíz munka, korrekt ár. 
0630/265-2478.

Alpin technikával történő szak-
szerű ledarabolást, döntést, visz-
szavágást vállalunk veszélyes, 
nagyra nőtt, rossz helyen lévő 
fák esetében. Hívjon bizalommal! 
+36-30/997-0834.

Penészmentesítés, szagsemlegesí-
tés, fertőtlenítés (babaváró) vegy-
szermentesen. Szellőzéstechnika. 
Díjtalan hívás Digiről.  
www.peneszel tavol i tas .hu, 
50/1142645, 30/294-6022.

Akciósan januárban, februárban! 
Tetőfedő mester vállal bádogos, 
- ács munkát. Cseréplemez átra-
kás, cseréplécezés, csatorna csere, 
kisebb tetőjavítás anyaggal együtt 
is. Felmérés ingyenes. Azonnali 
kezdéssel. +36-30/155-3299.

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat 
vállalok Lindab lemezzel, csere-
pes lemezzel és Tondach cse-
réppel. Régi tető felújítása, lapos 
tető szigetelés. Számlaképe-
sen: Mátyás Európa Hu Kft. +36-
30/377-1758, +36-70/219-9167, 
+36-20/266-4701.

Költöztetést, fuvarozást vállalok!! 
Belföldi és nemzetközi viszonylat-
ban is! Érd.: 0620/360-6197.

Megrepedezett házak falainak 
összepántolása, alaperősítés, fal-
alászigetelés fűrésztechnikával, 
kőművesmunkák, burkolás, gipsz-
kartonozás vállalása a +36-20/435-
3710-es telefonszámon.

Bontás nélküli dugulás-elhárítás, 
korszerű gépekkel, garanciával és 
számlával. 0620/514-0669.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 0670/593-
2232. www.minervakft.hu  
(E-000909/2014/A001-A011)

VEGYES/RÉGISÉG
Régiség-és hagyaték felvásárlás 
(porcelánok, festmények, egyéb 
ingóságok). 0630/835-3124.

Életjáradék! Folyamatos havi kész-
pénz, valamint egyösszegű több 
milliós kifizetés. Haszonélvezet-
tel terhelt ingatlan felvásárlás! 
06/20/540-1109.

Bükfürdőn apartman hotelben 
apartman februárban, július-
ban, augusztusban eladó, átadó. 
0630/302-6149.

Figyelem! Folyamatos régiség-
felvásárlás! Győr Rába Hotelben 
január 22-én, 29-én, február 5-én, 
12-én minden szerdán 10-15 óra 
között. Törtarany: 8000 Ft/gr-tól. 
Fazonarany 9.000 Ft/gr-tól. Bri-
liáns 25000 Ft/g-ig. Régi kar-
órák, festmények. Ezüsttárgyak. 
Herendi, Zsolnay, borostyán. 
Arany-, ezüst pénzérmék, tallé-
rok, papírpénzek. 0670/381-6861,  
www.dunagaleria.hu

TÁRSKERESÉS
30/167/68 fiatalember keresi társát 
25-37 éves, gyermektelen, káros 
szenvedélytől mentes nő személyé-
ben. Aktuális, egészalakos, fényké-
pes bemutatkozást várok. E-mail:  
heartcenter88@freemail.hu

70-es úr szeretetre vágyó Hölgy-
gyel ismerkedne. 0670/414-5710.

50-es férfi ismerkedés céljából höl-
gyek hívását várja. 0630/787-9964.

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

Autófelvásárlás! Díjtalan kiszál-
lással, minden nap. Műszaki 
vizsga nélkül is, kortól, állapot-
tól függetlenül. Csiklya Tamás 
0620/442-9002.

Figyelem autófelvásárlás! A hét 
minden napján, akár műszaki nél-
kül is. Díjtalan kiszállás. Kérem, 
hívjon bizalommal. Jakab József 
0620/435-0383.

ÁLLÁST KÍNÁL

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

90010040

9030 Győr, Verseny u. 32.

1. emeleti, 2 szoba-hallos 
panellakás Adyvárosban 
19.490.000 Ft-ért eladó. 
Érd.: 06-70/459-3010.

Győr-Nádorvárosban eladó 
egy 53 m2-es, 2 szoba-hal-
los lakás fűtéskorszerűsített 
épületben! Ár: 20.990.000 Ft. 
Érd.: 06-70/977-7832.

Győr- Gyirmóton első 
emeleti, 62 m2-es, 2 szo-
ba-nappalis, erkélyes tégla-
lakás saját gépkocsi beálló-
val, közös udvarral eladó! 
Irányár: 27.900.000 Ft.  
Érd.: 06-70/977-7837.

Győr-Nádorvárosban eladó 
egy 53 m2-es, 2 szoba-hal-
los, egyedi hőmennyiség-
mérős, jó állapotú panel-
lakás. Ár: 20.990.000 Ft.  
Érd.: 06-70/703-0865.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

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

Kandalló, cserépkályha, 
kemence készítését,  
átrakását, javítását  

vállalom.  
Tel.: 0670/392-0800.

90010003

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

Bécsbe keresünk halfeldolgozó 
üzembe kollégákat.  

B-s jogosítvány, autó szükséges. 
Nyelvtudás előny.

+43 660 1272 807
(EISHKEN ESTATE GMBH)

90010039

99120028

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS
Konyhák, gardróbok, előszobák

készítése AKCIÓSAN!
Az akció visszavonásig tart.
Hívjon! 06-20/597-9052

Redőnyök, reluxák, szalagfüg-
gönyök, napellenzők, szúnyog-
hálók stb. kedvezménnyel, 
garanciával, helyi szakember-
től. Kérjen ingyenes árajánlatot!  
www.redonyosattila.hu. Érd.: 
0630/235-0927, Horváth Attila.

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

Nyílászárók passzítása, szigetelése, 
redőnyök, szúnyoghálók, árnyéko-
lók készítése, 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.

Lomtalanítást vállalok padlástól 
pincéig, eltakarítom lim-lomját! 
Épületbontás. Hívjon bizalommal! 
0670/707-5812.

FELÚJÍT-LAK: családi házak, laká-
sok komplett felújítása! Festés, 
burkolás, kőművesmunkák, víz- 
és villanyszerelés. Érdeklődni: 
+36-30/872-0564.

Előtetők, lakatosmunkák készí-
tését, javítását vállalom.  
Tel.: 0670/209-9738.

Áruházi, lapraszerelt bútorok, esz-
közök összeszerelése! Ház körü-
li férfimunkák (számlaképes)! 
0630/403-6810, 0696/826-322.

Ausztriai night klub keres pul-
tos kolléganőt társalgási szintű 
németnyelv-tudással. 0043-660-
291-4770, 0043-664-599-9695 
(Pabian&Partner).

Elektroműszerészeket, CNC-gép-
kezelőket, darusokat (felülről 
vezérelt), karbantartó villany-
szerelőket keresünk győri mun-
kahelyre. Magas órabér! Győ-
riek előnyben. 0670/366-5722, 
0670/604-1265, majsamunka@
indamail.hu (NexCom Center)

A P. Dussmann Kft. keres takarító 
munkatársakat győri telephelyre. 
Érdeklődni lehet: 0620/667-9347.
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A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja szem
élyes adatai kezeléséhez. Am

ennyiben szem
élyes adatait m

egadni nem
 kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

A HÁDA ruházati üzletébe munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

álláslehetőség!

ÁruszÁllító és üzletvezető

Munkavégzés helye: Győr, lajta u. 34.

Feladatok: négy fős üzlet irányítása, vezetése és áruszállítás, 
árurakodás Győrben és környékén.

elvárások: fizikai terhelhetőség, B kategóriás jogosítvány, 
kereskedelmi tapasztalat

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a HÁDA győri üzleteiben, 
vagy a gyor@hadakft.hu e-mail címen lehet.

90010046

Kezdd VELÜNK az ÚJ ÉVET!
Válassz lehetőségeink közül, ahol azonnali munkába állást kínálunk:

•	 AUTÓIPARI OPERÁTOR
•	 ELEKTRONIKAI ÖSSZESZERELŐ
•	 MINŐSÉGELLENŐR
•	 GÉPKEZELŐ
ÉRDEKLŐDÉS SZEMÉLYESEN:  
GYŐR, BUDAI ÚT 2 (ÁRKÁD VÍZTORONY LÁBÁNÁL)

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉG: 30/369-8073 90010043

90010012

www.sopronigyogykozpont.hu

A Soproni Gyógyközpont felvételt hirdet

SZÜLÉSZNŐ munkakörbe. 
Elvárások: • szülésznői végzettség • egészségügyi  

alkalmasság • büntetlen előélet. 
Benyújtandó:

• képesítést igazoló oklevél • szakmai önéletrajz. 

Jelentkezni lehet munkanapokon Farkas Andrea  
ápolási igazgató asszonynál (Sopron, Győri út 15.) telefonon,  
a 06-99/514-200/1226-os telefonszámon, vagy e-mailben,  

a farkas.andrea@sopronigyogykozpont.hu címen.

90010037

A Schnellecke Logistics, az autóipar vezető globá-
lis logisztikai vállalata növekedő győri egységéhez  
keres munkatársakat az alábbi pozícióba:

VÉGELLENŐR
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: 

•	 Összeszerelt késztermék végellenőrzése 
•	 Intézkedés, illetve azonnali visszajelzés  

az észlelt hibákról 
•	 Termelési adatlapok korrekt vezetése
•	 Késztermék kiszállításra való előkészítése
•	 Tiszta és biztonságos munkakörnyezet  

fenntartása

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: 
•	 Legalább 1 év végellenőrzési tapasztalat
•	 Legalább 1 év összeszerelési tapasztalat
•	 Autóiparban szerzett tapasztalat
•	 Minőségügyi alapismeretek
•	 Kiváló műszaki érzék
•	 Kiváló látás és színlátás
•	 Fizikai terhelhetőség, precíz munkavégzés,  

megbízhatóság, önállóság
•	 Több műszakos munkarend vállalása 

JELENTKEZNI LEHET: 
Önéletrajzzal a cég telephelyén  
személyesen: 9027 Győr, Hűtőház u. 25.,  
vagy az alábbi e-mail címen:  
slh.hr@schnellecke.com

90010047
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BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
Gépjárművek forgalomból való kivonása

Roncsautó vétel 
fém, színesfém, használt katalizátorok felvásárlása

Tel.: 06/96/461-023
Mobil: 06/30/341-6790
E-mail: tet@demoalcu.hu

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ

TÉT - MOSONMAGYARÓVÁR

Nyitva:  H - P : 8:00 - 15:30
 Szombat: 8:00 - 11:30
 Vasárnap: ZÁRVA

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ 
BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

•	 Gépjárművek	forgalomból	való	kivonása
•	 Roncsautó-vétel
•	 Fém,	színesfém,	használt		

katalizátorok	felvásárlása

SZÍNESFÉM KERESKEDÉS

A felvásárlási árak 2019.12.06-09-ig érvényesek!

Digitális mérlegelés, azonnali készpénzfizetés!
Üzemi kiselejtezett gépek, elektromos berendezések 

felvásárlása! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

• vörösréz: 1.100-1.300 Ft/kg
• sárgaréz: 750 Ft/kg
• alumínium: 100-200 Ft/kg
• saválló: 200 Ft/kg
• vas-vaslemez: 22-45 Ft/kg
• kábel (réz): 280 Ft/kg
• ólom-horgany: 320-350 Ft/kg
• ólom akkumulátor: 190 Ft/kg
• vegyes fémtartalmú: 40-70 Ft/kg
(bontandó, villanymotor, hegesztő, trafó) 
• forgalomból kivont autó 10 Ft/kg

Tel.:	96/461-023,	06-30/341-6790	•	E-mail:	tet@demoalcu.hu	
Web:	www.demoalcu.hu	•	Nyitva:	h.-p.	8-1530	h,	szo.	8-1130	h,	vas.	zárva

90010041

90010031

www.akkumulatoroutlet.hu

AKKUMULÁTOROK 
NAGY KEDVEZMÉNNYEL!

Használt akkumulátoráért 25%
kedvezményt adunk  

az új akkumulátor árából!

GENERÁTOROK, ÖNINDÍTÓK  
ÉS GÉPJÁRMŰVILLAMOSSÁGI  

ALKATRÉSZEK BESZERELÉSE  
ÉS JAVÍTÁSA

29120013
A

z akció  a készlet erejéig tart!

9028 Győr, Jereváni u. 42. • Tel.: 96/414-366
9028 Győr, József A. u. 125. • Tel.: 96/526-807 
9028 Győr Külső Veszprémi u. 2. • 20/944-9838

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. 
CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS!

Bádogos Szaküzlet

99110046

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 hird-
etések 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

90010034


