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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

Mindennemű mosás,  
vasalás, vegytisztítás, 

szőnyegtisztítás.

PATYOLAT 
TISZTASÁG

Győr, Török István u. 32.
06-20/666-8844, 96/525-439

90010061

KonyhaKész 
tűzifa aKció

Érd.: 06-30/472-0112

Akác, cser, bükk, száraz éger, tölgy

14.000-16.000 Ft/
m3

3 m3 felett ingyenes, pontos 
megbízható házhoz szállítás

EUTR: 6406590

90010059

GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

Fanni vagyok, 3 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!   
Kőszegen vagy 
60 km-es körzetében élsz?

Jelentkezz nevelőszülőnek!

+36 20 417 1129
sos.hu/neveloszulo

99100043

AM AM

 70.900Ft 

 80.900Ft 

FONTE Lx 11 l 7280001

kéményes gázüzemű vízmelegítő

19,43 kW
füstcső: 110 mm,
11 L/perc
(Δt 25°C),
elemes gyújtás

17,4 kW
füstcső: 110 mm,
10 L/perc
(Δt 25°C),
tömeg: 10 kg,
hatásfok
névl. terh.: 88 %,
elemes gyújtás

THERM 4200 WR 10-4 4210043

kéményes gázüzemű vízmelegítő

www.szatmari.hu
H.-P.: 0700 - 1630

Szo.: 0730 - 1200

MEGLEPŐEN
ALACSONY ÁRAK

Az árak 2020.01.24-től 02.15-ig, vagy a készlet erejéig, ill. visszavonásig,
a győri szakáruházban érvényesek. Az árak magyar forintban értendők és

az áfá-t tartalmazzák. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A fotók illusztrációk.

GYŐR, SZAUTER FERENC UTCA 3/A.

90010056

90010023

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

Homlokzati 
hőszigetelés

Kérje ingyenes
helyszíni felmérésünket!

Tavaszi 20%-os akció

Állványozással,
Minőségi anyagokkal,
Gyári árakon,
10 év garanciával,
GINOP pályázatírással.

+36 70 / 3899 338  //  pannonszig.hu // info@pannonszig.hu

Az akció visszavonásig tart.

90010004

Műanyag és alumínium nyílászárók, redőny,  
szúnyogháló, párkányok, könyöklők

FOLYAMATOS, EGYEDI AKCIÓK!
Részletekről érdeklődjön:  

+36-70-77-30-688 • saganyilaszaro@gmail.com

90010068

Győr, Nagysándor József utca 31. (ETO Park)
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Könyvajánló
Hogyan éljünk biológiai lényünk működésével  

összHangban Hosszú és egészséges életet 
útmutató mindenkinek a kiegyensúlyozott  

táplálkozásHoz és az oxigéndús testmozgásHoz
Hogyan éljünk biológiai lényünk működésével összhangban hosszú és egészséges életet.
Az '56-os Holecz professzor lépésről lépésre építette fel mára már világszerte ismertté 

vált komplex rendszerét. Soha nem felejtette el édesapja szavait: "fiam, mindent el lehet 
veszíteni, de a tudás mindig veled marad".

Svájcban gépészmérnökként dolgozott, bővítette építészeti, geológiai, hidrológiai, 
kémiai, fizikai, rakéta- és elektrotechnikai ismereteit. Mivel váratlan, nagyon súlyos 
betegségéből kigyógyította magát, úgy döntött, hogy eddigi tudására, tapasztalataira 
építve a sokkal bonyolultabb élő rendszerek működése felé fordul.

Tanult pszichológiát, dietetikát, felépítette a biológiai medicinát. Mindezt fizikai, 
kémiai ismereteire alapozta. Segítette mintegy 
százezer beteg gyógyulását, így kézzelfoghatóan 
kontrollálni, csiszolni tudta a gyakorlatban is 
elméletét.

Nyolcvankilenc éves, Luganoban él, de szíve 
magyar. Amikor a 87. évébe lépett, megfogadta: 
"ötven éven keresztül megszerzett tapasztalataim, 
tudásom alapján még többet akarok a szeretet fel-
foghatatlan erejével az emberiségnek segíteni."

Napi tizenhat órát dolgozik, kísérletezik, tele 
van energiával. Magával bizonyítja, hogyan le-
het egészségesen, boldogan, aktívan hosszú évekig 
élni.

Ez a könyv, ami Svájc, Olaszország sikereit kö-
vetően megjelent nálunk, ajándékunk hazájának. 
Most varázspálcát ad mindenki kezébe Magyar-
országon is, csak rajtunk múlik, élünk-e vele...

forrás: bookline.hu

Moziajánló

brit-amerikai háborús dráma

Rendező: Sam Mendes

Javában zajlik az I. világháború, amikor két fiatal brit katonát egy lehetetlennek 
tűnő küldetéssel bíznak meg: az ellenséges vonalon kell áthatolniuk, hogy egy 
üzenetet kézbesítsenek bajtársaiknak. Egy napjuk van, hogy célhoz érjenek, 
különben 1600 társuk, köztük egyikük testvére is odavész. A két bátor harcos 

hihetetlen elszántsággal indul neki a német frontnak…

Az Oscar-díjas Sam Mendes (Skyfall, Amerikai szépség) gyönyörűen fényké-
pezett, elképesztően feszült atmoszférájú filmjének egyik különlegessége, hogy 

látszólag vágás nélkül kerül a nézők elé 
a két katona élet-halál harca, olyan ér-

zést keltve, mintha valós időben követnék 
nyomon az izgalmas akciókat. Mendes 

az Oscar-díjas Roger Deakinst (Szárnyas 
fejvadász 2049, Sicario – A bérgyilkos) 
kérte fel az operatőri munkára, akinek 
erőteljes képeivel az 1917 egy felejthe-
tetlen moziélménnyé válik minden néző 

számára.

Főszereplők: Dean-Charles Chapman, 
Benedict Cumberbatch, Colin Firth, 
George MacKay, Richard Madden, 

Teresa Mahoney, Daniel Mays,  
Andrew Scott, Mark Strong

Bemutató: 2020. január 23.

Játékidő: 119 perc

forrás: mozipremierek.hu

1917Ferenc Holecz

Hirdessen a Győri Szuperinfóban!

50% kedvezménnyel 

*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:

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat
 Autó/Jármű

 Egészség/Sport

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

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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Elindult az idei  
eSZJA rendszer

Már minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV honlapján,  
sőt, akik maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, már hozzáférhetnek 

a 19szJA bevallás webes kitöltő programjához.

NAV infók

Már elérhető a 19SZJA személyijöve-
delemadó-bevallás nyomtatványa és  
a kitöltéséhez szükséges felület. Azok, akik 
maguk készítenék el a bevallásukat, már 
használhatják a webes kitöltő programot 
is, ami a legegyszerűbben a NAV eSZJA 
oldaláról (https://eszja.nav.gov.hu) érhető 
el. Az elkészített bevallások kényelmesen, 
elektronikusan beküldhetők. A NAV felület 
akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, 
ha valaki nem az Ügyfélkapun nyújtja be 
a bevallását. A nyomtatvány továbbra is 
kitölthető az Általános Nyomtatványkitöl-
tő Programmal (ÁNYK), vagy akár papíron 
is. A papíralapú kitöltéshez szükséges üres 
bevallási nyomtatvány és kitöltési útmuta-
tó kinyomtatható a NAV eSZJA oldaláról, 
illetve beszerezhető a NAV bármely ügyfél-
szolgálatán. Akiknek nem kell elektronikus 
kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra 
is beküldhetik postán bevallásukat.

A NAV idén is minden adózónak, a ma-
gánszemélyeken túl az egyéni vállalko-
zóknak, mezőgazdasági őstermelőknek 
és az áfafizetésre kötelezett magánszemé-
lyeknek is készít adóbevallási tervezetet. 
A magánszemélyeknek és azoknak a ta-
valy egész évben katás vagy evás egyéni 
vállalkozóknak, akiknek volt főállásuk és 
kaptak munkabért (szja-köteles bért), az 
szja-bevallási tervezetük automatikusan 

bevallássá válik, ha önállóan nem nyúj-
tanak be szja-bevallást. A főállású egyéni 
vállalkozóknál, az őstermelőknél és az áfás 
magánszemélyeknél nem működik ez az 
automatizmus, nekik ahhoz, hogy a ter-
vezetből bevallás legyen beküldés előtt 
mindenképpen ki kell egészíteniük azt  
a tavaly szervezett jövedelmi adatokkal.  
Az szja-bevallási és befizetési határidő egy-
ségesen, valamennyi adózóra vonatkozóan  
2020. május 20.

Saját adóbevallási tervezetét március 
15-től bárki megnézheti az Ügyfélkapun 
keresztül a www.nav.gov.hu-ról és a www.
magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA olda-
lon. Aki nem használ Ügyfélkaput, március 
16-ig többféle módon is, adóazonosító jele 
és születési dátuma megadásával kérheti a 
tervezet postázását: 

SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefon-
számon (ebben a formában: SZJAszóközad
óazonosítójelszóközééééhhnn), 
•	 a NAV honlapján elérhető űrlapon, 
•	 levélben, 
•	 formanyomtatványon (BEVTERVK), 
•	 telefonon a 1819-es hívószámon, 
•	 zemélyesen az ügyfélszolgálatokon.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, 

a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet 
rendelkezni elektronikusan és papíron is.

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

LEGYEN TÖKÉLETES MOSOLYA

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

Tel.: +36-30/609-9252 • www.colordent.hu • info@colordent.hu
90010058

SZEMÉLYRE SZABOTT ESZTÉTIKAI FOGÁSZATI 

KEZELÉSEK BARÁTSÁGOS KÖRNYEZETBEN!

EGY ÉLETEN ÁT!

2020. február 28-ig még a 2019-es árakon!

100%   elégedettségi garancia!

KÉR JEN IDŐPONTOT! +36-30/609-9252Dr. Deák Henrietta

utánaelőtte 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
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Visszavonásig!
SZEZONNYITÓ AKCIÓ

Hirdetésfelvétel:

9027 Győr,
Tátika u. 1.
96/310-991

gyor@szuperinfo.hu

90010055
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!
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KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.01.31-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

Ágyak,  
heverők

39.900 Ft-tól

Ágyazható  
kanapék
ágyneműtartós,  
ágyazható

59.900 Ft-tól
Valentine sarok
állítható fejtámlás

Proximo sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

269.900 Ft helyett 134.900 Ft 369.900 Ft helyett 169.900 Ft

Bellevue sarok

Fotelek

9.900 Ft-tól

Kanapé
ágygépes, matraccal,  
160x200 cm

369.900 Ft helyett 149.900 Ft

259.900 Ft helyett 124.900 Ft

John sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Nobu 
sarok

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

229.900 Ft helyett 89.900 Ft

Quin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Kauno Baldai 
sarok

279.900 Ft helyett 99.900 Ft

Kanapé
textilbőr

149.900 Ft helyett 69.900 Ft

Moric Kis sarok 
ágyazható

Coria sarok

Nikita sarok

339.900 Ft helyett 134.900 Ft

Berlin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

289.900 Ft helyett 134.900 Ft

269.900 Ft helyett 119.900 Ft

249.900 Ft helyett 109.900 Ft

Mars sarok
elektromosan 
ágyazható  
1 fő részére

Josy U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

Antonius  
U-forma 
+puff

374.900 Ft helyett 169.900 Ft

299.900 Ft helyett 134.900 Ft

289.900 Ft helyett 139.900 Ft
Josy U-forma 
ágyneműtartós,  
ágyazható

289.900 Ft helyett 164.900 Ft
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KEDVES „VOLT” ÉS JELENLEGI 
JEDLIKES DIÁKOK!

Iskolánk alapítványa a Generátor Alapítvány ezúton  
kéri segítségeteket, hogy a személyi jövedelem-  
adótok 1%-át ajánljátok fel az alapítvány céljaira,  
vagy ismerősök meggyőzésével segítsetek ebben.
Fő célunk a tehetséges diákok segítése, valamint  

az iskola felszereltségének javítása.

ADÓSZÁMUNK: 18535143-1-08

Köszönjük:
a GySzC Jedlik Ányos Középiskola diáksága 

és tantestülete nevében!
90010049

Sokat 
Segít  

az 1+1 %!
Már több mint 20 éve, 1997 

óta dönthetjük el, hogy adónk 
1 százaléka mely civilszer-
vezeteket, egyházakat, vagy 
kiemelt költségvetési elő-
irányzatot segítse a további 
működésében.

Elöljáróban leszögezhetjük:  
az 1+1 % felajánlása nem kerül 
semmibe sem, de nagyon sokat 
tud segíteni. Sajnos azonban 
régóta általános tapasztalat, 
hogy tíz adózóból kevesebb 
mint a fele, mindössze 4 él a be-
fizetett adó 1 %-ának nonprofit 
szervezetek felé történő felaján-
lásával, pedig ezek az összegek 
fontos bevételi forrást jelentenek  
a szervezeteknek, nagyban járul-
nak hozzá tevékenységük támo-
gatásához, céljaik eléréséhez. 

A Nemzeti Adó-és Vámhi-
vatal honlapján (www.nav.gov.
hu) található tájékoztató sze-
rint idén is lehetőség van arra, 
hogy az adózó rendelkezzen az 
összevont adóalap után befize-
tett személyi jövedelemadója  
1+1 %-ról. Ezt legkésőbb 2020. 
május 20-áig az szja-bevallás-
tól függetlenül is megteheti.  
Magánszemélyként az idén is 
dönthet úgy, hogy a megfizetett 
személyi jövedelemadójának 1 
%-át felajánlja egy regisztrált ci-
vil szervezetnek, további 1 %-át 
pedig valamely technikai szám-
mal rendelkező vallási közösség-
nek vagy a kiemelt költségvetési 
előirányzatnak, ami 2020-ban 
a Nemzeti Tehetség Program. 
A felajánlásra jogosultak listája 
megtalálható a NAV honlapján. 
Nagyon fontos: amennyiben  
a NaV készíti el az adóbeval-
lását, akkor is lehetősége van 
arra, hogy felajánlja az 1 %-ot!  
Döntsünk felelősséggel!

Lényeges még, hogy 2020. má-
jus 20-ai határidő jogvesztő, ami 
azt jelenti, hogy ha az adózó ezt 
követően rendelkezik befizetett 
személyi jövedelemadója 1+1 
%-ról, a rendelkezése érvényte-
len és késedelmét igazolási kére-
lemmel sem mentheti ki. A nyi-
latkozat postai vagy elektronikus 
úton egyaránt benyújtható.

Kedves Szülők és örök KÁLVÁRIÁSOK!
Iskolánk alapítványa, a Pro Talentum Alapítvány ezúton kéri  

támogatásukat/támogatásotokat, hogy a személyi  
jövedelemadójuk/adótok 1%-át ajánlják/ajánljátok fel  

az alapítvány számára.

Segítségüket/segítségeteket kérjük  
az ismerősök meggyőzésében is.

Célunk a tanítványaink segítése, támogatása,  
valamint az iskola felszereltségének javítása.

Adószám: 19110633-1-08
Köszönjük a Kálvária / Nádorvárosi Iskola közösségének nevében!

90010063
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autista és értelmileg sérült fiataljait!

Adószám: 18510425-2-08

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

90010051

Adója 1%-val kérem  
segítse a mindszentpusztai  

Autista Lakóotthon  
és Kézművesház munkáját.

Kérjük támogassa
adója 1%-val

    céljainkat!

• hagyományőrzés, kulturális programok

• fogyatékkal élők sportja

• hátrányos helyzetűek
 támogatása

• iskolai felzárkóztatás,

 pótvizsga felkészítés

• táborozás

Adószám: 18986484-1-08
Számlaszám: 58600283-11154828
www.mehecske-alapitvany.hu 97010068

Virág Egyesület
97010083

Számlaszámunk: 11737007-20702261
Adószámunk: 18536601-1-08

Beck Gáborné elnök

Kérjük, adója 1%-val támogassa  
a HALMOZOTTAN SÉRÜLT ÉS EGÉSZ-

SÉGKORLÁTOZOTT FIATALOKAT!
Köszönjük az eddigi segítséget!

HÉTSZÍN

„Győri Szülészetért” Alapítvány

Kérjük, hogy támogassa alapítványunkat a szülészeti 
osztály betegellátási színvonalának növelésében!

Adószám: 18531668-1-08
Bankszámlaszám:  

10400511-05101584-00000000

04010083
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Múlt heti játékunk nyertese: Csáki Józsefné (Győr)

játék

Megfejtését küldje be 2020. január 29-én 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)  
vagy e-mailben a gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre.

Megfejtésként küldjék be a két kép közötti 5 különbséget!

A helyes megfejtést beküldők között havi fitneszbérletet sorsolunk ki  
a Speedfit (Győr) felajánlásából.

különbség kereső

A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át szerkesztőségünkben, átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.

Szögezzük le az elején: manapság már egyáltalán nem kell kisebb vagyont költenünk arra, ha szeretnénk egy kicsit kiszakadni 

a magyarországi télből és néhány napot eltölteni egy nálunk kellemesebb klímájú országban. Pár órás repülőúttal már találunk 

olyan, tőlünk nem túl távol lévő helyeket, ahol elfelejthetjük a reggeli mínuszokat. Az alábbiakban ezekből szemezgetünk.

Négy vARázSlAtoS úticél téleN
Négy varázslatos úticél téleN

KANáRi-SzigeteK 

A Kanári-szigetek négy különböző szigetből áll: Tenerife, Gran 

Canaria, Fuerteventura és Lanzarote. Előbbi három Budapestről 

közvetlen repülőjárattal, utóbbi pedig átszállással érhető el. Nyáron 

rengeteg magyar turista keresi fel a népszerű spanyol üdülőhelyet. 

Jó hír azonban, hogy a téli időszakban sokkal kedvezőbb árakkal 

találkozhat a kíváncsi utazó. Ami nagyon fontos, hogy télen is 

nagyon kellemes, 20 fok körüli a hőmérséklet.

MARoKKó

Ha a választásunk erre az észak-afrikai országra esik, akkor körülbelül 

négyórás repülőúttal kell számolnunk. A két legnépszerűbb úticél, Agadir 

és a Marrakesh is elérhető közvetlen repülőjárattal. Előbbi egy igazi, ha-

misítatlan tengerparti üdülőváros, utóbbi pedig a kulturális élet központ-

ja. Érdekesség Marokkóval kapcsolatban, hogy télen az Atlasz hegység 

valóságos síparadicsom, ahová nagyon sok sportoló érkezik télen.

izRAel

Az egyik fapados légitár-

saság menetrendjében már 

helyet kapott Ovda, a nép-

szerű izraeli üdülőváros, Eilat 

közelében található repülőtér. 

Ennek köszönhetően Tel-Avivhoz 

hasonlóan már ide is könnyen 

és olcsón el lehet jutni közvetlen 

járattal a magyar fővárosból. 

Izrael látnivalói és gasztronó-

miája garantáltan elvarázsolja 

az idelátogatót, nem beszélve 

a kellemes hőmérsékletről akár 

a Vörös-, akár a Földközi-tenger 

partján szeretnénk eltölteni 

néhány napot.

BARceloNA

Bár a katalán városban télen is vannak hideg napok, a napi átlaghőmér-

séklet így is 13 fok körül van, ami jóval kellemesebb a Magyarországon 

megszokottnál. A csapadék ebben az időszakban viszonylag kevés, a nap 

is sokat süt, a tenger látványa pedig hamar elvarázsolja az utazót. Télen 

nyilván a turista is kevesebb, így a helyi látványosságoknál nem kell órákig 

sorban állni, mint esetleg a nyári, zsúfoltabb időszakban.
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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

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

90010053

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-Marcalváros II., fel-
újított, 55 m2-es, fűtéskor-
szerűsített társasházi lakás 
eladó. Ár: 22.900.000 Ft. 
Érd.: 06-70/657-8534.

Azonnal költözhető, 
2017-ben téglából épült, 
2. emeleti, 47 m2-es  
lakás Győr-Kisbácsán. 
Ár: 25.000.000 Ft. Érd.:  
06-70/372-0110.

Győrben, az Ipar utca Ná-
dorvároshoz közeli részén 
eladó egy 49 m2-es, jó ál-
lapotú, 2. emeleti lakás! 
Irányár: 20.800.000 Ft. 
Érd.: 06-70/488-9715

Eladó Győrben egy  
49 m2-es, felújított lakás. 
Ár: 20.900.000 Ft. Érd.:  
06-70/372-0103.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

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

99120028

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS
Konyhák, gardróbok, előszobák

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

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
99080048

Rábaközben, Győr és az osztrák határ  
közötti részen, keresek eladó családi 
házakat osztrák vevőim részére.   
További infó:  
www.landhausungarn.com  
+36-70/601-1010, Lux Cecília

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

90010057

Soproni Zöldveltelini 5 l 1.900 Ft  380 Ft/l
Soproni Chardonnay-Irsai 5 l 2.000 Ft 400 Ft/l
Soproni Kékfrankos 5 l 2.100 Ft 420 Ft/l
Soproni Merlot 5 l  2.200 Ft 440 Ft/l
Soproni Cabernet Sauvignon 2 l  1.000 Ft 500 Ft/l

 Kanna: +250 Ft/db

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Tel.: 06-70/331-74-62 • Nyitva: h.-p. 8-16 h, szo. 8-12 h
Győr, Bajcsy-Zs. u. 24. (volt Finommechanika udvarában) 99010071

TÉLI BORAJÁNLAT

ELADÓ INGATLAN
Győr-Gyárvárosban szigetelt társasház 
II. szintjén 53 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, igény szerint felújítandó tégla 
lakás kamrával, saját tárolóval, parko-
lási lehetőséggel eladó. Ár: 16,4 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Likócson kitűnően megközelít-
hető 894 nm-es, 42 m utcafronti szé-
lességű, 2 szintes ikerháznak is alkal-
mas 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, nappa-
li-hálós, főzőfülkés, klimatizált, távfű-
téses panellakás, saját tárolóval, redő-

nyös műanyag nyílászárókkal, parko-
lási lehetőséggel eladó. Ár: 17,9 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Pannonhalma frekventált részén 942 
nm-es, 44 m utcafronti szélességű sík 
építési telek kitűnő infrastruktúrával, 30 
%-os beépíthetőséggel, 4,5 m-es épít-
ménymagassággal eladó. Ár: 8,49 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Nádorvárosban 3. emeleti, brut-
tó 100 nm-es, nappali és 2 hálószobás, 
amerikai konyhás, egyedi fűtéses, szi-
getelt tetőtéri tégla lakás, plusz mellék-
helyiséggel, beépített bútorokkal, kam-
rával, padlástér használattal 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, belső 
két szintes szigetelt, klimatizált hét-
végi ház, radiátoros központi fűtés-
sel, nagy fedett terasszal, bútorokkal 
együtt eladó. Ár: 27,4 M Ft. Az ingat-
lan egy bérbeadásra kiváló lakókocsi-
val együtt is eladó, melynek vételára  
2,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, 710 nm-es, igény 
szerint bővíthető telken 5 éves, 2 szin-
tes, nem tetőteres, bruttó 190 nm-es, 
nappali és 5 szobás, 2 fürdős, tetőte-
raszos családi ház eladó. Ár: 89 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Bükön 2 hálószobás lakás jó álla-
potban tulajdonostól eladó. Tel.: 
0630/298-4499.

Befektetők figyelem! Bükön jól kiad-
ható 3 lakásos társasház áron alul tulaj-
donostól eladó. Tel.: 0630/9292-622.

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

13,5 M ft-tól 41 nm-es új építésű, kulcs-
rakész lakás, 12 percre a győri Ipari 
Parktól az ERDŐSZÉL LAKÓPARKBAN, 
az ÁR az 5 M Ft-os Áfa visszaigény-
lés beszámításával értendő!!! Itt a 
Falusi CSOK is igénybe vehető! Tel.: 
0670/517-3499.

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

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

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 elszállítás-
sal! Földmunkálatok! 0670/905-3020.

Nyílászárók passzítása, szigetelése, 
redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók 
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.

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

Tetőfedő mester vállal bádogos,- ács 
munkát. Cseréplemez átrakás, cseréplé-
cezés, csatorna csere, kisebb tetőjavítás 
anyaggal együtt is. Felmérés ingyenes. 
Azonnali kezdéssel. +36-20/925-3686.

Áruházi, lapraszerelt bútorok, eszközök 
összeszerelése! Ház körüli férfimun-
kák (számlaképes)! 0630/403-6810, 
0696/826-322.

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

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

Penészmentesítés, szagsemlegesí-
tés, fertőtlenítés (babaváró) vegyszer-
mentesen. Szellőzéstechnika. Díjtalan 
hívás Digiről. www.peneszeltavolitas.
hu, 50/1142645, 30/294-6022.

Tetőfedő, bádogos,-ács munkákat válla-
lunk rövid határidővel, garanciával, saját 
anyaggal. Referencia: www.architect-
construct.hu +36-70/297-6085.

Épületek Energetikai Tanúsítása. 
Hőkamerás vizsgálatok. Napelemek 
telepítése. Tel.: 0630/9564-771. www.
energiaexpert.hu

Bármilyen ácsmunkát, széldeszkázást, 
bádogosmunkát, új tetők készítését, 
tetőáthajtást, Lindab-lemez felrakást 
vállalok anyagbeszerzéssel, kedvezmé-
nyes áron, ereszcsatornázás 2500 Ft/m 
munkadíjjal. 0670/352-9880.

Költöztetést, fuvarozást vállalok!! Bel-
földi és nemzetközi viszonylatban is! 
Érd.: 0620/360-6197.

Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-
lalok Lindab lemezzel, cserepes lemez-
zel és Tondach cseréppel. Régi tető fel-
újítása, lapos tető szigetelés. Szám-
laképesen: Mátyás Európa Hu Kft. 
+36-30/377-1758, +36-70/219-9167, 
+36-20/266-4701.

Tetőfedő mester vállal bádogos, - ács 
munkát. Cseréplemez átrakás, cseréplé-
cezés, csatorna csere, kisebb tetőjavítás 
anyaggal együtt is. Felmérés ingyenes. 
Azonnali kezdéssel. +36-20/617-2137.

Bontás nélküli dugulás-elhárítás, kor-
szerű gépekkel, garanciával és számlá-
val. 0620/514-0669.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
0670/593-2232. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
Hajdúszoboszlói egy hetes üdü-
lés menüválasztásos vacsorával  
24.900 Ft/fő/6 éj. Tel.:0670/313-5501.

VEGYES/RÉGISÉG
Bükfürdőn apartman hotelben apart-
man februárban, júliusban, augusztus-
ban eladó, átadó. 0630/302-6149.

Lánghegesztő aparát tele palackokkal, 
RK 20-as hegesztőkészlet újan eladó. 
0670/595-9975.

Eladó női kerékpár, gáztűzhely, 2 db 
kézikocsi, kukoricamorzsoló! Telefon-
szám: 0696/456-086.

TÁRSKERESÉS
49/170 férfi társat keres, nemdo-
hányzó hölgy személyében. Győr.  
gasparno@freemail.hu

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777.

Autófelvásárlás! Díjtalan kiszállással, 
minden nap. Műszaki vizsga nélkül is, 
kortól, állapottól függetlenül. Csiklya 
Tamás 0620/442-9002.

Használt autóját, tehergépkocsi-
ját készpénzért megveszem. Üzem-
képtelen, papír nélkül is lehet. Ha 
kell házhoz megyek. 0620/910-9361, 
0620/280-9747.

ÁLLÁST KÍNÁL
Könnyű tanyasi munkára állatgon-
dozót ottlakással felveszek. Tel.:  
0630/843-3322. Tóth Imre

Cégcsoportunk keres Ausztriába gya-
korlott csőszerelőket (izometria és 
koordinátarajz olvasási tudással AVI 
heftelési tudással), AVI hegesztőket, 
AVI-Orbital hegesztőket (érvényes 
FM5-ös minősítéssel), VT2 minő-
ségellenőröket. NÉMET NYELV 
SZÜKSEGES, kollektív szerődéssel, 
bérezés alkalmazottként. Jelentkezésü-
ket e-mailen várjuk office@examont.eu, 
tel.sz.: +4369913771999 (Eurojobs).
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• Helyi hírek • Bulifotók 
• Babafotók  • Győri programok

90010064

GRÓSZ PANELKONYHA
Győr, Földes G. u. 2/b  • 30/991-8363 • www.panelkonyha.hu

GRÓSZ PANELKONYHÁK
0 Ft szállítási, 0 Ft szerelési díj!

Az akció február 15-ig érvényes.
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

FESTMÉNYVÁSÁR
Győr, 

MSZP Ház, Herman O. u. 22.
január 29. szerda   11-18 óráig 
január 30. csütörtök 9-17 óráig

Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

90010050
90010062

A
 kép

ek illusztrációk, az akció a készlet erejéig tart.

TALÁLJA MEG NÁLUNK HOBBIJÁT!
Minden, ami a varráshoz, kézimunkához kell: varrógépek, rövidáru, kézimunka kellékek, fonalak, varródobozok

VARRÓGÉP
• 15 program
• gomblyukvarrás  
 4 lépésban
• ikertűs varrás
• szabadkar

VARRÓGÉP
• 222 varróprogram
• 3 féle ABC
• beépített IDT rendszer
• szálvágás gombnyomásra

JANOME JUNO 1015 PFAFF QUILT EXPRESSION 4.2

47.900 Ft 349.900 Ft
315.000 Ft

920 Ft
800 Ft/10 dkg

Steinbach Wolle Ahoi Kartopu NO1

750 Ft
600 Ft/10 dkg

Kartopu Macrame
Januári kötőfonal AKCIÓ:

760 Ft
680 Ft/10 dkg

90010014 AXEL
BÚTORÁRUHÁZ
9027 Győr, Puskás T. u. 8. 

Tel.: 96/550-397  
www.axelbutor.hu

HATALMAS AKCIÓ!!!
INDIANA ÍRÓASZTAL DOMENICA KOMÓD

CANNET GARDRÓB KASPIAN GARDRÓB KOEN II.KOMÓD INDIANA GARDRÓBNUMLOCK GARDRÓBCAPS POLCOS, 
AJTÓS ELEM

INDIANA KOMÓD
65*120*78 cm 82*90*40 cm

196*90*60 cm 200*90*55 cm 138*98,5*40cm150*57 cm195*80*56 cm

198,5*80*41 cm
(kék fogóval)

87*80*40 cm

55.000 Ft  32.000 Ft 55.000 Ft  35.000 Ft 50.000 Ft  34.900 Ft

164.000 Ft  

79.900 Ft
94.000 Ft  

55.000 Ft
60.000 Ft  

43.000 Ft
63.000 Ft  

45.000 Ft
55.500 Ft  

35.000 Ft
58.000 Ft  

39.900 Ft
Az akció a készlet erejéig tart.

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


