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Szeretnél 
jobb  

munkát,  
több  

fizetéSt?

Szakértelem, Felelősségtudat,  
Rugalmasság, Folyamatos kapcsolattartás

•	Számvitel
•	Bérszámfejtés
•	Adótanácsadás
•	SZJA	bevallások	készítése
•	Környezetvédelemi	szolgáltatások
•	Munkavédelemi	szolgáltatások
•	Környezetvédelmi	termékdíj	ügyintézés
•	Egyéb	szolgáltatások

„Munkánk	során	mindvégig	előtérbe	
helyezzük	az	ügyfelek	minél	magasabb	
színvonalú	kiszolgálását,	a	pontos,	precíz	

munkavégzést.”
www.greenbalancekkv.hu

Időpont	egyeztetés:	+36-70/555-2165	
vagy	beatrix.markusne@greenbalancekkv.hu.	

Gönyű,	Deák	Ferenc	utca	48.
(500	méterre	az	1-es	úttól.)

A	fenti	linken	bővebben	olvashat	rólunk,	
szolgáltatásainkról	és	referenciákat	is	talál.

99120032

90010017

SWEETHOME INGATLAN STÚDIÓ- és HITELIRODA
9021 Győr, Szent István út 19-25. (Euros bolt mellett)

Telefon: 20/365-3552

HOZZA KI INGATLANÁBÓL A LEGTÖBBET! 
ELADÓ, KIADÓ 
családi házat és lakást keresek ügyfeleim részére!

Társirodáinkkal GARANTÁLT és GYORS eladás! 
Ingatlanát folyamatosan 25 helyen hirdetjük.

Irodánkban INGYENES hitel-, CSOK-,  
babaváró hitel és személyi kölcsönök  
teljes körű ügyintézése. Szalai Edit

LUCIFER SZEXSHOP
GYŐR, BARTÓK B. U. 1. (UDVARBAN)

M.MAGYARÓVÁR, MALOMSZER U. 8.

+36 20 475 76 67

+36 20 372 45 44

www.luciferszexshop.hu
SIÓFOK, FŐ U. 45.- ZÁKONYI F. KÖZ. +36 20 391 55 88

ÚJ                               FEHÉRNEMŰK ÉRKEZTEK!

KÖVESS BENNÜNKET!

ÚJRA KAPHATÓ!

4 IN 1 EHETŐ, IZGATÓ

HATÁSÚ SIKOSÍTÓINK!

20010006

Újra kapható a sokak által szeretett és keresett  
SZÁRAZ TÖLGY KALAPANYAG DARABOLVA  
14.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) 

5-10 cm átmérőjű cser, akác (vegyesen) méterfa 
22.000 Ft/erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m) – telepi ár

BÜKK, CSER, TÖLGY, KŐRIS KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
15.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

ÉGER KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
12.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

VEGYES KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
14.000 Ft/ömlesztett m3 
(hárs,  bükk, cser, tölgy ; 1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

BÜKK, CSER, TÖLGY, KŐRIS HASÍTOTT MÉTERFA 
34.000 Ft/erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m)

GYORS, PONTOS, MEGBÍZHATÓ  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Érd.: +36-70/434-2779
Pinky-T Kft. (AA5955060)
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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
90010022

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
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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

Akác tűzifa 4.500 Ft/q 
Gyertyán tűzifa  4.100 Ft/q

Cser tűzifa 3.600 Ft/q

Lengyel dió 6000 cal 7.000 Ft/q
Lengyel fekete dió 5.300 cal 5.800 Ft/q

Lengyel dió 6300 cal 6.800 Ft/q 
 Ledvicei dió 4200 cal 5.200 Ft/q  

 Ledvicei dara 4200 cal 5.100 Ft/q

99110057

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!

Könyvajánló
Pál Ferenc

Ami igAzán számít  
HogyAn bánjunk jól mAgunkkAl és másokkAl?

Elborítanak minket az információk, a sürgős ügyek és a fontos feladatok. De mi a lényeg?  
A válasz az élet néhány ritka, kitüntetett pillanatában természetes módon tárul fel.

Amikor Ric Elias repülőgépe zuhanni kezdett a Hudson folyó felett, félelem helyett mély  
szomorúság lepte meg. "Elrontottam! Az életemet olyasmivel töltöttem, ami nem számít, azok helyett,  
akik számítanak!"

Amikor húszéves koromban - tele bizonytalansággal, kétségekkel, szorongással - azon töpreng-
tem, hogyan érdemes élni, nem találtam a választ. Egyszer csak a metró peronján állva észre-
vettem egy párt. A férfi csúnyán bánt a nővel. Ebben a pillanatban elemi fölismerésem támadt:  
"Ne árts! Ne bánts másokat!"

Amikor egy hideg téli napon mentem az utcán, az egyik ház falának támaszkodva egy hajléktalan 
férfi ült, lehajtott fejjel. Föl sem nézett, csak így szólt, mintha magának mondaná: "Éhes vagyok."  
Mi mást kellett volna még mondania? Ez a két szó önmagában is érvényes. Ahogy Viktor Frankl 
írta: "Ha egy beszélgetésben valami mélyen emberire találok, megállok, és nem kérdezek tovább, 
mert megérkeztünk."

Szeretnék veletek együtt megérkezni e könyv révén egy-egy igazán lényeges pillanathoz, amikor 
meggyőződéssé erősödik bennünk a fölismerés: már tudom, hogy mi az, ami valóban számít.

Ha rátaláltunk a saját válaszainkra, érdemes kidolgoznunk magunkban bizonyos készségeket, 
magatartásformákat, hogy a mindennapok során is alkalmazni tudjuk azt, amit már fölfedeztünk.

Ez a könyv szándékom szerint az eddigi szakmai tanulmányaim és emberi tapasztalataim ösz-
szefoglalását is jelenti. Arra vágytam, hogy amit a különböző humán területek tudásban, kutatási 
eredményekben kidolgoztak, az eljuthasson azokhoz, akiket érint, akiknek a legnagyobb szüksé-
gük van rá. Hozzátok. Ezért több mint tíz nagy téma került a kötetbe,  
reményem szerint összegyűjtve a leghasznosabb információkat egy-egy 
területre vonatkozóan.

Miként ismerjük fel és vigyük véghez a szükséges változásokat?  
Miként hozzuk magunkat egyensúlyba nehézségek idején? Mit kezd-
jünk múltunk fájó sebeivel, jövőnk bizonytalanságával? Miként kom-
munikáljunk hatékonyabban? Hogyan használjuk bölcsen a tapasz-
talatainkat, és éljünk eredményes, gyümölcsöző életet? Hogyan válhat 
számunkra éltető erővé a spiritualitás? Mit tegyünk, hogy elkerüljük  
a kiégést, és derűs emberré váljunk? Hogy ne csak az eszközeink, hanem 
mi is okosak legyünk? Hogy képesek legyünk megadni a gyerekeinknek, 
amire igazán szükségük van?

Vagyis, hogyan bánjunk jól önmagunkkal, egymással és a földünkkel?

forrás: bookline.hu

Moziajánló

amerikai családi kaland-vígjáték fantasy

Rendező: Stephen Gaghan

A különc Dr. John Dolittle, Viktória királynő Angliájának híres 
orvosa és állatorvosa hét éve veszítette el a feleségét. Azóta re-

meteként él a Dolittle birtok magas falai mögött, társasága csupán 
egzotikus állatainak seregletéből áll. Ám amikor az ifjú királynő 

súlyos beteg lesz, Dolittle kénytelen-kelletlen útra kel egy titokzatos 
sziget felé, hogy megtalálja a gyógymódot. Útja során új erőre 

kap bátorsága és fürge észjárása; régi ellenfelekkel találkozik, és 
csodálatos lényeket fedez fel. Kalandjaiban segítőtársai is akad-
nak, hiszen önjelölt ifjú segédje mellett elkíséri őt egy lármás kis 

állatsereglet is, többek között 
egy gondterhelt gorilla, egy 
lelkes, de kelekótya kacsa, 

egy truccoló strucc, egy 
jókedvű jegesmedve, valamint 
egy bakafántos papagáj, aki 
Dolittle legközelebbi tanács-

adója és bizalmasa.

Főszereplők: Antonio 
Banderas, Robert Downey 
Jr., Ralph Fiennes, Selena 
Gomez, Emma Thompson

Bemutató:  
2020. január 16.

Játékidő: 106 perc

forrás: mozipremierek.hu

Dolittle

Gyôr, Tátika u. 1.
Tel.:  96/310-991

e-mail:  
gyor@szuperinfo.hu

Hirdetés- 
felvétel:
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TETŐKLINIKA
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

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

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.

20010005
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90010036

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.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
További információ: gyor.sajto@nav.gov.hu

nav infók

játék
keresztrejtVény

Megfejtését küldje be  2020. február 4-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.

Legutóbbi játék nyertese: 
Lenzsér Imréné (Lébény)

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.

2
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Fernan-
del

Filmjei

Szolmi-
zációs
hang

Kén jele

E napon
szintén
(2 szó)

Lárva

Meg-
kevert
sár!

Ittrium

Páros
mozi!

Eltevés

Kicsi-
nyítô

Szövet-
faj-
ta

Antilopfaj

Lengyel sí-
paradicsom
Gumi öntö-
zôcsô

Falusias nôi 
becenév
Atlétikai 
röv.

Tábornagy

Rádiusz

Felleg
része!
“Értékes”
rágószerv

Cin

Ribonuklein
sav

Kötôszó

120 perc
(2 szó)

Ókori
állambeli
Szerelmi báj-
ital - szerep

Üres mák!

Liter

Szagló-
szerv
Térkép
gyûjtemény

Létezik

Gödröt
készít

Római 
dinasztia v.
Készséges,
udvarias

Hajlott 
hátú
Széna-
kupac

Gyógy-
kezel

Oxigén

Kisalföldi
tájegység
Menet
eleje

Fluór

Am. drá-
mairó v.
Szén
Hidrogén

S
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Nitrogén és 
kéntartalmú
anyag
Mákszem!

USA-beli
állam és
folyó
Zéró

Természet-
feletti lény

Hamis

Szükség
szerû
végzet
Siemens

Konyhakerti
növény

Mister röv.

Luxemburgi
autójel

Kicsi, apró

Szemé-
lyes név-
más

Páratlanul
pattan!

... Piao-
Kínai
államfô v.

Jód, urán
és bór jele

Neves 
olasz
filmzene-
szerzô

Megáll a
saját
lábán!

Afrika
elsô
körül-
hajózója
(Bartho-
lomeu, 
†1500)

Írország
nemzetközileg
használt elnevezése

Jellegzetes
tulaj-
donság R
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A p r ó
h i r d e t é s e k

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070 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

20010002

Győrtől 17 km-re, Kunszi-
geten 100 m2-es, 3 szoba + 
nappali elosztású, teraszos, 
saját kertkapcsolattal ren-
delkező családi ház eladó! 
Ár: 41.900.000 Ft. Érd.:  
06-70/646-1799.

Rábaszentmiklóson 3 szobás, 
gázfűtéses, műanyag nyílás-
zárós családi ház sürgősen 
eladó! Ár: 8.900.000 Ft. Érd.: 
06-70/338-6708.

Győrtől 15 km-re, Gönyűn 
családi ház eladó! Telek:  
961 m2, lakótér: 91 m2, 3 háló, 
összközműves, 40 cm-es tég-
lafalak. Ár:17.000.000 Ft.  
Érd.: 06-70/657-8532.

Alkalmi vétel! Gicen szigetelt, 
frissen festett, 90 m2-es csalá-
di ház eladó. Ár: 4.800.000 Ft. 
Érd.: 06-70/333-3839.

KIRÁNDULÁS AUTÓBUSSZAL
•	Mohácsi busójárás 7.500	Ft/fő 

Indulás: február 22.  
 és február 23.

•	Erdély – Székelyföld  
Erdély – Kazán-szoros
Érd.: 96/467-119

90010011

TM Profil Kft. • Győr, Serfőző u. 2. • Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Nyitva: h.-p. 8-17 h, szo. 8-12 h

   • gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre vakolatok  • vakolatrendszerek, kiegészítők
• hőszigetelő anyagok • padlókiegyenlítők • profilok, élvédők, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit, márvány könyöklők

G I P S

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!

Kültéri hőszigetelő 
rendszer!

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!
Az árakról érdeklődjön személyesen!

• POLIFARBE VAKOLAT-AKCIÓ (1.1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell)

HOMLOKZATI  
Hungarocell EPS 80

5 cm ............................ 925 Ft/m2

7 cm ..........................1.295 Ft/m2

10 cm ........................1.850 Ft/m2

99030078

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

Rigips 
vakolat 
3-6 mm 20kg 

bruttó  3.000 Ft/db
1400Ft/kg

INGATLAN

•	Győr-Gyárvárosban	 szige-
telt	 társasház	 II.	 szintjén,	53	
nm-es,	 2	 szobás,	 erkélyes,	
igény	 szerint	 felújítandó	
tégla	 lakás,	 kamrával,	 saját	
tárolóval,	 parkolási	 lehető-
séggel	 eladó.	Ár:	 16,4	M	Ft.		
Tel.:	0620/428-4477.

•	Győr-Likócson	 kitűnően	
megközelíthető	 894	 nm-es,	
42	 m	 utcafronti	 szélességű,	
2	 szintes	 ikerháznak	 is	 al-
kalmas	 építési	 telek	 eladó.	
Minden	 közmű	 a	 telek	 előtt	
található.	 Ár:	 24,99	 M	 Ft.	
Tel.:	0620/428-4477.

•	Győr-Adyváros	 közpon-
ti	 részén,	 liftes	 társasház	 6.	
szintjén,	 36	 nm-es,	 nappali-
hálós,	 főzőfülkés,	 klimatizált,	
távfűtéses	 panellakás,	 saját	
tárolóval,	 redőnyös	 műanyag	
nyílászárókkal,	parkolási	lehe-
tőséggel	 eladó.	Ár:	 17,9	M	Ft.	
Tel.:	0620/428-4477.

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

•	Győr-Nádorvárosban	 3.	
emeleti,	 bruttó	 100	 nm-es,	
nappali	 és	 2	 hálószobás,	 ame-
rikai	 konyhás,	 egyedi	 fűtéses,	
szigetelt	 tetőtéri	 tégla	 lakás,	
plusz	 mellékhelyiséggel,	 be-
épített	 bútorokkal,	 kamrával,	
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	 tel-
ken	 kb.	 80	 nm-es,	 felújított,	
átépített,	belső	két	 szintes	szi-
getelt,	klimatizált	hétvégi	ház,	
radiátoros	 központi	 fűtéssel,	
nagy	fedett	 terasszal,	bútorok-
kal	együtt	eladó.	Ár:	27,4	M	Ft.	
Az	 ingatlan	 egy	 bérbeadásra	
kiváló	 lakókocsival	 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	szintes,	nem	te-
tőteres,	bruttó	190	nm-es,	nap-
pali	és	5	szobás,	2	fürdős,	tető-

teraszos	családi	ház	eladó.	Ár:	
89	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

SZOLGÁLTATÁS

•	Redőnyök,	 reluxák,	 sza-
lagfüggönyök,	 napellenzők,	
szúnyoghálók,	 párkányok	
stb.	 kedvezménnyel,	 garan-
ciával,	 helyi	 szakembertől.	
Kérjen	 ingyenes	 árajánla-
tot!	 www.redonyosattila.
hu.	 Érd.:	 0630/235-0927,		
Horváth	Attila.

•	Lomtalanítást	 vállalok	
padlástól	 pincéig,	 eltaka-
rítom	 lim-lomját!	 Épület-
bontás.	 Hívjon	 bizalommal!	
0670/707-5812.

VEGYES/RÉGISÉG

•	Figyelem!	 Folyamatos	 régi-
ségfelvásárlás!	Győr	Rába	Ho-
telben	január	22-én,	29-én,	feb-
ruár	5-én,	12-én	minden	szerdán	
10-15	 óra	 között.	 Törtarany:	
8000	 Ft/gr-tól.	 Fazonarany	
9.000	 Ft/gr-tól.	 Briliáns	 25000	
Ft/g-ig.	 Régi	 karórák,	 festmé-
nyek.	 Ezüsttárgyak.	 Herendi,	
Zsolnay,	 borostyán.	 Arany-,	
ezüst	 pénzérmék,	 tallérok,	
papírpénzek.	 0670/381-6861,		
www.dunagaleria.hu

•	Életjáradék!	Folyamatos	havi	
készpénz,	 valamint	 egyössze-
gű	 több	 milliós	 kifizetés.	 Ha-
szonélvezettel	 terhelt	 ingatlan	
felvásárlás!	06/20/540-1109.

•	Bükfürdőn	 apartman	 hotel-
ben	 apartman	 februárban,	 jú-
liusban,	 augusztusban	 eladó,	
átadó.	0630/302-6149.

UTAZÁS

TÁRSKERESÉS

•	30/167/68	 fiatalember	 keresi	
társát	 25-37	 éves,	 gyermek-
telen,	 káros	 szenvedélytől	
mentes	 nő	 személyében.	 Ak-
tuális,	 egészalakos,	 fényképes	
bemutatkozást	 várok.	 E-mail:	
heartcenter88@freemail.hu

•	70-es	 úr	 szeretetre	 vá-
gyó	 Hölggyel	 ismerkedne.	
0670/414-5710.

•	50-es	 férfi	 ismerkedés	 cél-
jából	 hölgyek	 hívását	 várja.	
0630/787-9964.

AUTÓ/JÁRMÛ

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

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

•	Figyelem	 autófelvásárlás!		
A	hét	minden	napján,	akár	mű-
szaki	nélkül	is.	Díjtalan	kiszál-
lás.	Kérem,	hívjon	bizalommal.	
Jakab	József	0620/435-0383.

ÁLLÁST KÍNÁL

•	E l ek t r omű sz e r é s z eke t ,	
CNC-gépkezelőket,	 daru-
sokat	 (felülről	 vezérelt),	
karbantartó	 villanyszere-
lőket	 keresünk	 győri	 mun-
kahelyre.	 Magas	 órabér!	
Győriek	 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 személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

Kiadja: Pention Kft.

Felelős vezető: Battyányi Csaba
 ügyvezető igazgató

Terjeszti: Arrabona Post

Megjelenik: 20.000 példányban
 Győr környékén

Lapzárta: megjelenés előtti
 péntek 14 óra

Hirdetésfelvétel:
9027 Győr, Tátika u. 1.

Tel.: 96/310-991
Web: www.szuperinfo.hu

E-mail: gyor@szuperinfo.hu
Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István u. 10/a
9001 Győr, Pf. 673

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

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

MAGYARORSZÁGON már 30 ÉVE működő, 
stabil NEMZETKÖZI HÁTTÉRREL rendelkező LEIER több mint 1000 fős csapatába

ÁCSI GÉP- ÉS FORMAGYÁRTÓ ÜZEMÉBE  
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAKAT KERES  

AZONNALI BELÉPÉSI LEHETŐSÉGGEL AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:

Amit kínálunk:
•	 versenyképes fizetés - cafeteria 
•	 hűségprémium - rendezett munkakörülmények
•	 hosszú távú munkalehetőség

Várjuk jelentkezését  
az alábbi elérhetőségeken:
•	 hr@leier.hu
•	 06-30/510-8921

• LAKATOS
•	 HEGESZTŐ
• HAGYOMÁNYOS ESZTERGÁLYOS

20010007

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.  
az alábbi munkakörökre keres kollégákat NAGYIGMÁNDRA:

FIZIKAI MUNKA
ELVÁRÁS: fizikális alkalmasság, megbízhatóság

ELŐNY: targoncavezetői jogosítvány

KARBANTARTÓ
ELVÁRÁS: villanyszerelő vagy lakatos végzettség

AMIT NYÚJTUNK: Hosszú távú munkalehetőség, bejelentett, biztos 
állás, képzések, jó munkahelyi légkör.

JUTTATÁSOK: cafetéria, évvégi jutalom, munkába járási támogatás, 
iskolakezdési támogatás, dolgozói kedvezmények 

JELENTKEZÉS:
E-mailen: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu

20010003

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

nézd meg a legfrissebb állásokat!
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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 emelet,
Győr, Herman O. u. 25. Nyitva: K., Cs.  7-14; Sze., P. 7-15; Szo. 7-14 

A
z akció a készlet erejéig érvényes.

HAGYOMÁNYOS  
ÉS LED LÁMPÁK IS  
SZINTE FÉLÁRON! 

www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS ÉS  

 TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

Takarékos izzó szaküzlet
Fészek Csillár

90010002

ÚJÉVI AKCIÓK:

TÁVIRÁNYÍTÓS LED-LÁMPÁK 

ÉS SMART TERMÉKEK
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
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EUTR AA5836293

Bükk, gyertyán, akác: 16.900 Ft/ömlesztett m3 (33.800 Ft/erdei m3)  
Cser: 16.400 Ft/ömlesztett m3 (32.800 Ft/erdei m3) 
Éger: 14.400 Ft/ömlesztett m3 (28.800 Ft/erdei m3)
 *erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m), ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m)

…nem kell télen fáznia.  Rendeljen még ma!
Tel.: +36-70/362-0558

BRENNHOLZ TŰZIFA 
Házhoz visszük a meleget!

Pápa, Komáromi u. 19-21. www.brennholz.hu

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

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.

• Helyi hírek • Bulifotók 
• Babafotók  • Győri programok


