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Győr, Földes G. u. 2/b • 30/991-8363

PANELKONYHÁK BEMUTATÓTERME

98010034

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
GRÓSZ PANELKONYHA
www.panelkonyha.hu

ÉV ELEJI  

AKCIÓ!
február 15-ig

FORD 
ALKATRÉSZEK

Győr,
Tarcsay u. 22.

Tel.: 96/311-156
www.galaxisauto.hu

GALAXIS
AUTÓSBOLT
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OPEL 
Corsa Van - 2 személyes

5.000 Ft/nap

Győr, 82-es balatoni út kivezető szakasza
(Kismegyeri Vasúti átjáró után 50 m-re)

Tel.: +36-70/392-5131

AUTÓ BÉRBEADÁS

Fiat Ducato 
Maxi Multijet

15.000 Ft/nap

Fiat Ducato
Maxi Multijet

12.000 Ft/nap

Citroën 
Jumpy

10.000 Ft/nap
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Terhelhetőség:	 1000	kg
Raktér:	 160x135x200	cm

Terhelhetőség:	 1500	kg
Raktér:	 185x200x365	cm

Terhelhetőség:	 1500	kg
Raktér:	 185x200x365	cm

	Az	autók	téli	gumival	felszereltek.

Országos  
autópálya matricával

98010057

 Valentina Bútorszalon

Nyitva: h.-p. 10-19-ig, szo.: 9-15-ig 
Tel.: +36-70/773-6731

ETO PARK GY R 1. EMELET

349.000 Ft
289.000 Ft

319.000 Ft
279.000 Ft

175.000 Ft
125.000 Ft

Ingyenes házhozszállítás  
Győr 50 km-es körzetében!

219.000 Ft
165.000 Ft
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SZEMÉLYI  
KÖLCSÖN
AKÁR 4 ÓRA ALATT,
AKÁR HÉTVÉGÉN IS! 

HÍVJON!
70/629-7911

98010042

www.garazsok .hu24

 

128.990 Ft-tól

tel. +36/30-557-7215

Mobilgarázsok

AKCIÓ
!

3x5 m

158.990 Ft-tól

98010054
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Best-Art
Konyha és Gardrób

Stúdió

ÉV ELEJI AKCIÓ!
Minden konyhára és gardróbra  

20% kedvezmény
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Tel.: 06-70/414-3844 • www.bestbutor.hu  
bestartbutor@gmail.com

98010053
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Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

98010029

KonyhaKész 
tűzifa akció

Garantált
mennyiség
és minőség.

AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz)

3 m3 felett ingyenes 
házhozszállítás

14.000–16.000 Ft/m3

Tel.: 06-30/610-5164

97100022

TM Profil Kft. • Győr, Serfőző u. 2. • Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • 

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

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 ............................ 800 Ft/m2

7 cm .......................... 1.120 Ft/m2

10 cm ........................1.600 Ft/m2

97060655

1.650 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

Rigips 
vakolat 
3-6 mm 20 kg 

bruttó  2.800 Ft/db
140 Ft/kg

www.akkumulatoroutlet.hu

AKKUMULÁTOROK 
NAGY KEDVEZMÉNNYEL!

Használt akkumulátoráért 25%
kedvezményt adunk az új akkumulátor árából!

GENERÁTOROK, ÖNINDÍTÓK  
ÉS GÉPJÁRMŰVILLAMOSSÁGI 

ALKATRÉSZEK BESZERELÉSE  
ÉS JAVÍTÁSA

9028 Győr, Jereváni u. 42. • Tel.: 96/414-366
9028 Győr, József A. u. 125. • Tel.: 96/526-807, 06-20/392-14-50, 06-20/218-25-28

Szervizünk: Győr, Jereváni u. 42. volt Azibil (Bilux) épületében található • Tel.: 06-20/348-14-77
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A
z akció  a készlet erejéig tart!

98010047

Sok szeretettel várjuk Vendégeinket!
Asztalfoglalás személyesen, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!

Győr, Déry Tibor utca 11/a • www.marcal-etterem.hu

Belépő ára: 4200 Ft/fő helyett 3200 Ft/fő

FARSANGUTÓ 
ZENÉS-MŰSOROS EST  

A MARCAL ÉTTEREMBEN
Fellépők:

Dóka Zsuzsanna előadóművész
Bede Fazekas Csaba  

Kossuth-díjas operaénekes, színművész
Zongorán kísér: Somogyi Ferenc előadóművész

Vacsora:  • Magyaros töltött tekercs tepsiben sütve  
• Mandulás csirkemellfilé • Vegyes köret  • Vegyes saláta • Desszert

98010041

2018. február17-én, 19 órától

Tengernyi termék, cseppnyi árakon, közvetlenül a gyártótól, akár egyedi méretben is!

TUTI BÚTORBOLT
98010043

Győr, Déry Tibor u. 1. • Tel.: 96/525-265, 20/256-2826  
Nyitva tartás: h.-p. 9-18, szo. 9-13 h

Tuti Bútorbolt
www.tutibutor.hu

Konyhabútor akció!

KANAPÉK: 45.500 Ft-tól

Étkezők Kornél sor

TUTI BÚTORTUTI JÓ ÁRON!

Varrógép Szaküzlet
Szerviz és Hobby Bolt

Győr, Teleki L. u. 55. • Tel.: +36-96/337-196, +36-20/916-2720 
Nyitvatartás: hétfő-péntek 8:30-16:30-ig, szombat 8:30-12:30-ig!

MINDEN ESZKÖZ,

AMI A VARRÁSHOZ ÉS

KÉZIMUNKÁHOZ KELL!

98010040
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72.900 Ft 119.900 Ft

JUKI  HZL 60 H

129.900 Ft

116.900 Ft

• 40 öltésminta
• automata elvarrás
• tűpozíció lent-fent állítás
• kemény tok

JUKI  HZL-70
• 80 öltésminta
• automata elvarrás
• tűpozíció-  
 állítás
• tűbefűző

159.900 Ft

145.900 Ft

10%
kedvezmény

KÖTŐ- ÉS HORGOLÓ FONALAK VARRÓDOBOZOK

10%
kedvezmény

• Helyi hírek

• Bulifotók, babafotók 

• Nyeremények
• Győri programok
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Telefon: 06-20/542-4805
6 m3 felett 4000 Ft a fuvardíj, 12 m3 felett nincs plusz fuvardíj

KályhaKész Tûzifa
14.000 ft
/ömlesztett m3

Óriási
akció!

Készleten:  
akác 15.000 Ft (ömlesztett m3), 

cser,  tölgy, bükk, gyertyán 
14.000 Ft (ömlesztett m3)

98010052

05040100

www.arrabonamedia.hu

98010050

98010045

KERSNER BÚTOR OUTLET

ETO-Park, 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!

2018.01.26-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

MÁR AZ ETO-PARK TERÜLETÉN 
VÁRJUK ÖNÖKET, NAGYOBB TERÜLETEN,  

ÓRIÁSI AKCIÓKKAL!

Jet -Set sarok

279.900 Ft helyett 189.900 Ft110.900 Ft helyett  59.900 Ft

Labene sarok
ágyazható

Bolivia kanapé
ágyazható

Skagen sarok Grande Torino XXL
ágyazható

124.900 Ft helyett 49.900 Ft 349.900 Ft helyett 169.900 Ft 339.900 Ft helyett  139.900 Ft

169.900 Ft helyett  59.900 Ft

Bron holm sarok

Tossenes sarok Boston sarok
textilbőr

99.900 Ft helyett 49.900 Ft

Jakarta U-forma
ágyazható

599.900 Ft helyett 229.900 Ft

Aksaya 3-2-1
ágyazható

269.900 Ft helyett 99.900 Ft

204.900 Ft helyett 89.900 Ft

A Zafír Reklám & Modellügynökség    
Modell & statiszta szemesztert* szervez  
           10 – 21 éves korosztálynak! 
               Modellképzés 1   
                   Statisztaképzés 2                                       

                              Színi tanoda 3 
                  Az - az 3 az 1-ben! = Szemeszter* 
A szemeszterre jelentkezőket alkalmassá tesszük a modellmunkára, 
statisztálásra, szerepek eljátszására. Megtanítjuk, hogyan oldd meg 
a megjelenést másként, úgy, ahogyan előtted senki más! 

Megéri? Részvételi díj: 30.000 Ft  Spórolj az alapoknál! 
Akár 10 részletre felosztható! Jelentkezni már: 5.000 Ft kezdő részlettel lehet. 

 Infó, jelentkezés:    www.zafirugynokseg.hu   
Kényelmes online irodai ügyintézés! 

* A kurzus, képzési időszakra, jellemzően félévekre tagolódik, így a kurzus alatt egy 

képzési időszak (szemeszter) terjedelmű tanulási folyamatot értünk. 

 Különleges vagy?  +36 30 882 97 67 Jelentkezz!
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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
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Nézzük először a gyakoribb tünete-
ket: magas láz, végtagfájdalom, hányin-
ger, levertség, torokfájás, orrfolyás, hát-
fájás, szárazköhögés. Többféleképpen is 
védekezhetünk az influenzával szemben 
pl.: védőoltással, a higiénés szabályok ma-
gas szintű betartásával és az immunrend-
szer erősítésével. A védőoltás különösen 
azoknak fontos, akik kiemelten veszé-
lyeztetettek a járványt illetően. Ilyenek 
az idősek, a kisgyermekes családok vagy 
a nagyobb közösségekben tevékenykedők 

pl.: a pedagógusok és az egészségügyi 
dolgozók. A higiénés szabályok betar-
tásánál kiemelten ügyeljünk a: gyakori 
kézmosásra, a zsebkendőbe való tüsszen-
tésre, valamint ne piszkáljuk az arcunkat 
és a szánkat, ezzel is megelőzhetjük a ví-
rus terjedését. Az immunrendszerünk 
megerősítéséhez pedig szedjünk C-vita-
mint, igyunk sok meleg teát, például gyöm-
béreset egy kis mézzel, és ne felejtsük el 
megmosni a gyümölcsöket és zöldségeket!

Előzzük meg az influenzát!
 ■ Az influenzajárvány már a küszöbön áll, ezért nem árt felkészül-

nünk rá és megelőznünk kialakulását. A vírussal szemben sokféle-
képpen védekezhetünk, lássunk is néhány praktikus tanácsot.

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
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Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó 
készítmény. Összetételével hozzájárul a nők 
tápanyagszükségletének fedezéséhez.
Étrend-kiegészítő készítmény*

Centrum® Férfiaknak A-tól Z-ig®  
filmtabletta 30 db

Béres Csepp Extra® belsőleges 
oldatos cseppek 4×30 ml

Centrum® Nőknek A-tól Z-ig®  
filmtabletta 30 db

Az immunrendszer működésének, a szervezet ellen-
álló-képességének támogatására, pl. meghűléses 
megbetegedésekben, influenza idején.
Vény nélkül kapható roboráló gyógyszer.

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó 
készítmény. Összetételével hozzájárul a férfiak 

tápanyagszükségletének fedezéséhez.
Étrend-kiegészítő készítmény.*

80,8  Ft/db

AKCIÓS ÁR:

2.425 Ft

* Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

AKCIÓS ÁR:

2.425 Ft
80,8  Ft/db

31,4 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

3.765 Ft

Étel intolerancia – az új népbetegség?  
Hogyan lehet kideríteni?

A Brit Dietetikai Társa-
ság elnöke szerint ma már 
szinte népbetegségnek 
tekinthető az élelmiszer 
érzékenység (élelmiszer 
intolerancia), amely az em-
berek több mint negyven 
százalékának mindennap-
jait keseríti meg.

Egy hazai felmérés adatai 
alapján az ételintolerancia 
által érintett betegek csak-
nem fele rendszertelenül 
jelentkező emésztőszervi 
panaszoktól (gyomor- és 
hasi görcsök, hányinger, 
hasmenés, székrekedés) 
és mintegy harmada bőr-
elváltozásoktól (bőrpír, 
kiütés, ekcéma) szenved.  
A fentiek mellett figyelem-
re méltó gyakorisággal for-
dulnak elő olyan, az életmi-
nőséget rontó problémák 
(fejfájás, álmatlanság, 
depresszió), melyek hát-
terében a leggondosabb ki-
vizsgálás sem talál ismert, 
gyógyszerrel kezelhető be-

tegséget. A nőgyógyászati 
és hormonális betegsé-
gek mögött is gyakran áll 
ételintolerancia. (mióma, 
endometriózis, PCOS, 
meddőség,pajzsmirigy 
problémák)

Mi az étel intolerancia, 
ami nem egyenlő az étel-
allergiával?

Noha a tudomány állás-
pontja nem egységes, any-
nyi bizonyos, hogy az étel 
intolerancia hátterében a 
táplálék felszívódásáért 
felelős bélrendszer kóros 
elváltozása áll.

Bélrendszerünk egész-
séges működése során az 
elfogyasztott nagyon bo-
nyolult összetételű étel a 
bélcsatornában kismére-
tű, egyszerű molekulákra 
bomlik, melyek felszívódva 
bejutnak a keringésbe. Ha 
azonban a bélfal bizonyos 
szakaszai – például túl-
zott antibiotikumkezelés, 

stressz, vagy bármilyen 
más ok miatt – károsod-
nak (begyulladnak), egyes 
ételek nem bomlanak le 
teljes mértékben. Ennek 
következményeként a ká-
rosodott bélfalon keresztül 
„nem oda való” fehérjék 
kerülnek a keringésbe.

Ezeket a szervezet ide-
gen, „ellenséges” beha-
tolóknak tekinti és az im-
munrendszer segítségével 
támadást indít ellenük.  
A támadás egyik első lé-
pése, hogy a szervezet a 
behatoló idegen fehérjére 
szabott, specifikus ellen-
anyagot termel, amely 
megjelenik a vérben. Ez 
az úgynevezett IgG ellen-
anyag megtalálja a beha-
tolót, hozzákapcsolódik, 
és ezzel semlegesíti, ártal-
matlanná teszi azt. A győ-
zelemnek azonban nagy 
ára van! A behatoló fehér-
jék („antigének”) és a tá-
madó IgG kapcsolódásából 

létrejött immunkomplexek 
- bonyolult folyamatok 
eredményeképpen – elő-
idézhetik a fentiekben fel-
sorolt változatos, sokszor 
nagyon kellemetlen tüne-
teket.

A tünetek „eltüntetésé-
hez” először meg kell álla-
pítani, hogy melyik ételfé-
leségből származó fehérje 
viselkedett ellenséges be-
hatolóként, mert ennek is-

meretében hagyható ki az 
étrendünkből az (és csak 
az) az étel, amelyik a prob-
lémát okozta.

Ezeknek az ételfehérjék-
nek az egyedi kimutatásá-
ra szolgáló immunológiai 
teszt ma már rendelkezés-
re áll. Egy egyszerű vér-
vétellel 226 ételre lehet-
séges az ételintolerancia 
szűrése.

Nem tudja, mi okozza a tüneteit? 
Lehet az fejfájás, bőrprobléma, hormonzavar, emésztési 

gond, alvásgond, pszichés probléma, hízás stb.  
Ne szenvedjen évekig, hiszen gyakran ételintolerancia van  

a háttérben, ami könnyen kideríthető.

Ételintolerancia vizsgálat  Győrben a Tudatos  
Egészség Centrumban, ingyenes ½   órás tanácsadással.

Információ és bejelentkezés: 30/969-1500  
Győr, Mécs László u.24.  

A vizsgálat díja egészségpénztári számlára elszámolható. 

www.tudatosegeszseg.hu 98010061
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ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT 
keresek német ügyfeleim részére

Győrben és környékén.
 Lux Cecília  

ingatlanközvetítő
06-70/601-1010

 www.landhausungarn.com 97
01

00
21

REDÕNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, 
napellenzõk, harmonikaajtók, 

szúnyoghálók szerelése, javítása.
Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/994-2258.
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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

 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) 98010058

FARSANGI BORAJÁNLATApró

www.zafirbutor.hu
 Győr, Külső-Veszprémi út 10-12. 

ZAFÍR BÚTOR10%
KEDVEZMÉNNYEL!

MOST

Tervezze meg saját gardróbját!

Az akció visszavonásig tart. 98010046

Tel.: 06-20/970-4972

10 m3-tôl
ingyenes házhoz szállítás! 
Garantált mennyiség és 

minôség, gyors kiszállítás 
hétvégén is!

Akció! Akció! Akció!
KályhAKész

TûzifA

ömleszTeTT

14.500 ft/m3

Készleten:  aKác, cser,  
tölgy, büKK, gyertyán

97110039

98010051

Cango & Rinaldi termékek

Nézzétek az aktuális akcióinkat facebook-oldalunkon!    boutiquegyor
Keressetek minket a belvárosban, a Frei Kávézóhoz közel!

Győr, Czuczor G. u. 2.  06-30/220-2518 
Nyitva: h.-k.-sz.-p. 10-18 h, cs. 10-19 h, szo. 10-14 h

Kollekcióink egyedileg, stylist segítségével 
kerülnek kiválasztásra.

Olasz design, egyedi összeállítások, trendi 
kollekciók, elegancia.

20-50% kedvezmény 
a megjelölt termékekre 

a készlet erejéig.

Minden modell egy 
életérzés, stílusjegy,  

ami illeszthető az üzlet 
bármely más modelljéhez.

Boutique 
Ruházati szaküzlet, 

kifejezetten az igényes hölgyek számára.

98010062

játék

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

Melyik e heti hirdetésünk  
részlete látható a képen?

A helyes megfejtést beküldők között  2.500 Ft értékű  
manikűr géllalkkozással ajándékutalványt sorsolunk ki  

a Nails by Nóri - Budai Nóra felajánlásából.

Múlt heti játék nyertese: Reman Éva

Hirdetésrészlet

Megfejtését küldje be 2018.01.24-én 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben 
(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben (gyor.rejtveny@szuperinfo.hu) címre.

ELADÓ INGATLAN
Győr, Nagy Imre utca 32., 55,00 nm-es tégla-
lakás eladó. Ár: 18,85 M Ft. 0620/330-7083, 
www.ingatlan.com/25007883.
Győr-Ménfőcsanak, Horgas utca, 680 nm-es, 
lakóövezeti panorámás telek privát lakópark-
ban eladó. Ár: 15,99 M Ft. 0620/950-3185, 
www.ingatlan.com/23041650.
Győrújbarát, Villabaráth körút 23., 2.000 
nm-es, összközműves panorámás telek 
eladó. Ár: 21,99 M Ft. 0620/950-3185,  
www.ingatlan.com/22207687.
Budapest XX., Radvány utca, 168 nm-es 
telken 165,00 nm-es sorház eladó renge-
teg extrával. Ár: 49,9 M Ft. 0630/375-0410,  
www.ingatlan.com/24855808.
Győr, Bácsai út, 67,00 nm-es téglalakás eladó, 
földszinti. Ár: 24,9 M Ft. 0630/937-6121, 
www.ingatlan.com/23292905.
Kőszegen az arborétum mellett egyszintes, 
korszerű, felületfűtéses, hőszivattyús csalá-
di ház eladó. Ára: 47 M Ft. 0630/400-9428,  
www.ingatlan.com/22809234.
Budapest IX., Pöttyös utca, 38,00 nm-es 
téglalakás eladó, 2. emeleti. Ár: 18,8 M Ft. 
0620/556-1196, www.ingatlan.com/25072808.
Győrben 57 nm-es, 3 szobás, egyedi gáz-
fűtéses téglalakás garázzsal eladó. Irány-
ár 18,9 M Ft. Tel.: 0620/801-0281,  
www.ingatlan.com/24602848.
Győr közelében telkek eladók bevezető áron 
már 3.499.999 Ft-tól. Érd.: 0670/517-3499, 
www.erdoszel-lakopark.hu.
Győr-Kisbácsán 362 nm-es építési telek 30%-
os beépíthetőséggel, víz-, villany bekötéssel 

eladó. Ár: 8,99 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győrújbarát, 400 nm-es telken, 2011-ben épült 
új, 92 nm-es, nappali és 3 szobás, teraszos 
ikerház rész, garázzsal, kandallóval, eladó.   
Ár: 36,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győrszentiván, 931 nm saroktelken két szinten 
135 nm lakóterű, nappali és 4 szobás, 2 fürdős 
ikerház, garázzsal, fedett terasszal és tetőterasz-
szal, 2018 végi fűtéskész átadással leköthető. 
Ár: 34,8 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Gyirmóton 930 nm-es telken 140 nm-
es, alápincézett családi ház garázzsal, ásott 
kúttal, különbejáratú, tetőtéri lakással eladó.  
Ár: 39,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győrladaméron 410 nm összközműves tel-
ken kulcsrakész, 92 nm-es, 2 fürdős, kandalló 
kéménnyel, ipari árammal, fúrt kúttal családi 
ház eladó. Ár: 21,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Ménfőcsanak, 703 nm-es építési telek 
30%-os beépíthetőséggel eladó. A közműve-
sítés folyamatban, amit a vételár tartalmaz.  
Ár: 13,8 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győr-Szabadhegyen 560 nm telken 90 nm-
es családi ház a hozzáépült br. 100 nm-es, 
fedett terasszal rendelkező MELEGKONY-
HÁS ÉTTEREMMEL eladó. Ár: 42 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.
Ikrény, 1.500 nm-es telken 2 szintes, 167 nm 
lakóterű tégla családi ház cserépkályhával, fúrt 
kúttal eladó. Ár: 42 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győrújbarát hegyen 1.500 nm-es telken, br. 
70 nm-es tégla hétvégi ház cserépkályhával, 
udvari medencével, vízzel, villannyal eladó.  
Ár: 9,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.
Győrújbaráton 803 nm-es, összközműves épí-
tési telek, 150 nm-es családi ház jogerős ter-
veivel, szerelőbetonig kész alappal eladó.  
Ár: 9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

KIADÓ INGATLAN
Kiadó többszobás ház Bágyogszováton első-
sorban cégeknek, Győr környékén dolgozók-
nak: 0630/862-0534.
Győr, Kenus utca, 56,00 nm-es téglalakás 
kiadó, 2. emeleti. Ár: 130.000 Ft/hó. 0670/701-
7364, www.ingatlan.com/24993698.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Vállalom kovácsoltvas jellegű kerítések, kor-
látok, kennelek, vasszerkezetek, stb. elkészí-
tését. 0620/226-9869.
REDŐNYJÁRAT Győrben és környékén. Redő-
nyök, szúnyoghálók, árnyékolók engedmény-
nyel. Hérics: 0630/204-0205, 0696/242-655, 
www.hericsredony.hu.

OKTATÁS
Matematikából, fizikából, ábrázoló geomet-
riából vállalok korrepetálást, érettségire fel-
készítést Győr belvárosában. 0630/434-3648.
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletve-
zető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 0670/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011).

VEGYES/RÉGISÉG
KÉZISZERSZÁMOKAT, kulcsokat, fogókat, kala-
pácsokat, satukat, menetfúrókat, esztergakése-
ket, kisgépeket, kertiszerszámokat VÁSÁRO-
LOK. 0620/415-3873.

Nappali- és éjszakai felnőtt nadrágpelenkák 
más gyógyászati segédeszközökkel eladók. 
0630/302-6149.
KÖNYVEKET, porcelánokat, festményeket, búto-
rokat, órákat, dísztárgyakat, komplett hagyaté-
kot VÁSÁROLOK. 0620/415-3873.
Saját részre vásárolok magas áron régi bizsut, 
ékszereket, órákat, porcelánokat, régi pénze-
ket. 0620/556-7141.
Star Wars Legok eladók. Bontatlan 2008-as 
ritkaságok, gyűjtői készletek. 0630/793-6989.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját megvásárol-

juk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel.: 0670/669-7777.
Használt, idős autófelvásárlás, forgalom-
ból kivont műszaki hibás, törött személy- és 
tehergépkocsi, lakókocsi konténerét készpén-
zes fizetéssel megvásároljuk. 0670/364-0052.
Használt gépkocsik és lakókocsik felvásárlása 
készpénzben. 0630/906-5270.

ÁLLAT/KISÁLLAT
Tömött kacsa konyhakészen, nagy májjal, 
februári vágásra rendelhető. 1.800 Ft/kg. 
0630/386-9400.

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, napel-
lenzők, szúnyoghálók stb. kedvezménnyel, 
garanciával, 10 napos szállítási határidővel 
helyi szakembertől. Kérjen ingyenes áraján-
latot! Érd.: 0630/235-0927, Horváth Attila.
Nyílászárók passzítása, szigetelése, redő-
nyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, 
javítása. Penészmentesítés. 0630/294-6022,  
www.peneszeltavolitasa.hu.
Kádfényezés beépített állapotban, garanciá-
val! 0620/9262-060, www.kadfenyezes.com.
Háztartásigép-javítás, klímatelepítés, -forgal-
mazás. Mosógép, mosogatógép, hűtő javítás. 
0670/311-3387, 0696/421-517.
Dugulás elhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, 
zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával. 
0670/233-0673.

Hívjon!
Várszegi 

Tamás

• 12 éves szakmai   
 tapasztalattal
• több száz, sikeres  
 ingatlan-értékesítésel  
 rendelkezem.

BÍZZA RÁM  
ELADÓ VAGY KIADÓ  

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477
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Figyelem! győri munkahelyre, 
vizuális minőségellenőri munkára, 

több műszakos (2 műszak) munkarendbe 
keresünk munkaerőt!

elvárás:
•  minimum alapfokú vagy szakmunkás végzettség
• monotónia-tűrés • rugalmasság-vállalás
• interjún való megfelelés

előny: 
• minőségellenőrzésben szerzett tapasztalat!

színtévesztés kizáró ok!
Bérezés: 
• nettó 160.000 Ft alapbér 
• + műszakpótlék 
• + cafetéria 100.000 Ft éves szinten
• hosszú távú munkalehetőség
• biztos, pontos bérezés
• bérlet/ üzemanyag-támogatás (munkaruha)

Jelentkezéséhez feltétlen csatolja önéletrajzát,  
elérhetőségét, e-mail címét, tartózkodási helyét stb.

e-mail: hcnjelentkezo@gmail.com
telefon: 06 70 387 6002

98010048
98010059

98010044

 
 

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft., 
mely Európa egyik leggyorsabban növekvő, 
világviszonylatban 96 telephellyel rendelkező  
vállalata, győri  telephelyére több műszakos 
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT                                                                 
(középfokú végzettség szükséges)

TARGONCAVEZETŐKET/ 
SORKISZOLGÁLÓKAT 
(új tipusú jogosítány szükséges)

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT 
OKJ targoncavezetői tanfolyam beiskolá-
zási lehetőséggel 
Ha szeretnél ingyenesen OKJ targoncaveze-
tői jogosítványt szerezni, JELENTKEZZ!

Ami  a munkakörök betöltéséhez szükséges:
 • megfelelő iskolai végzettség
 • több műszakos munkarend vállalása
 • erkölcsi bizonyítvány
 • üzemorvosi alkalmasság

Amit mindhárom munkakör esetén kínálunk:
 • hosszú távú munkalehetőség
 • piacnak megfelelő bérezés (a tanfolyam  
  ideje alatt is)
 • munkába járás támogatása
 • stabil munkáltatói háttér
 • cafeteria rendszer (lakáshitel-törlesztési  
  támogatás)
 • munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlődő nemzetközi nagyvállalat 
munkatársa lenni, JELENTKEZZ!
ELÉRHETŐSÉG, INFORMÁCIÓ: 96/661-213, hétfőtől péntekig 8-16 h

98010037

ÁLLÁST KÍNÁL 
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16.
Női betanított dolgozókat kere-
sünk győri műanyagipa-
ri munkahelyünkre folyamatos 
műszakba, utazást biztosítunk. 
0670/639-9920.

Ausztriába, Bécsújhelytől 20 km-
re (2831 Warth), németül beszélő, 
számítógép ismerettel rendelkező, 
gyakorlott autószerelőt keresünk. 
Havi bér kb. 1.500 Euro Netto.

Jelentkezni német nyelvű fényké-
pes önéletrajzzal: veronika@alro.
at címen.
Béres Gumi Kft. győri (9027 Győr, 
Pesti u. 1.) férfi munkatársat keres 
fizikai munkára. Magas kerese-
ti lehetőség, cafetéria. Fényké-
pes önéletrajzokat a beresgumi@
beresgumi.hu e-mail címre várjuk.
Raktári dolgozó munkakörbe egy- 
ill. két műszakos, 8 órás beosztás-
sal keresünk férfi betanított fizikai 
munkára munkatársakat (5napos 
munkahét, kivételes esetekben 
szombati munka) győri munka-
helyre. Kereseti lehetőség: nettó 
1.000 Ft/óra. Utazási támogatás: 
gk. használat költségtérítés, bér-
let. E-mail: iroda.instant@gmail.
com, tel.: 0670/430-3244.

Elektronikai technikust kere-
sünk Tatabányai munkavégzés-
sel, ingyen szállással kiemelkedő 
bérezéssel. Tel.: 0670/884-3038, 
email: info@zcsolutioiniroda.hu.

Győrbe keresünk fémiparban jár-
tas segédmunkásokat, autószere-
lőket, villamosmérnököt, villany-
szerelőt, szerszámkészítő laka-
tost, géplakatost, targonca veze-
tőt és CNC forgácsolókat. Tel.: 
0620/440-8355.
CNC gépkezelőket, szerszámkészí-
tőket, forgácsolókat, üzemeltető 
villanyszerelőket, minőségellen-
őröket keresünk győri munkahely-
re. (Győriek előnyben). 0670/366-
5722, 0670/941-0994, munka15@
index.hu.

kiadja: Pention kft 
Megjelenik 60.000 példányban

Győrben és környékén.
Hirdetésfelvétel: Győr, Tátika u. 1.  

tel.: 96/310-991 
Felelős vezető: Battyányi Csaba

Lapzárta: kedd 14 óra 
terjeszti: S-Vária Média Kft.I M P r e s s z U M

Győr

Győr-Moson-sopron megyei Békéltető testület 9021 Győr, Szent István u. 10/a • 9001 Győr, Pf. 673 • E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
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A németországi székhelyű SICK cégcsoport több mint 50 leányvállalatával és 7.400  
dolgozójával világszinten piacvezető szerepet tölt be az intelligens szenzorgyártás területén. 
A Győrtől 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több mint 20 éve állítunk elő 
szenzorokat, mára évi 70 millió EUR értékben, 400 főt foglalkoztatva. Dinamikusan bővülő 
csapatunkba új munkatársat keresünk az alábbi pozícióra: 

SMD gépkezelő
SMD gépkezelő feladatai: 

• SMD berendezések folyamatos üzemeltetése és karbantartása
• A gyártás zavartalan működésének biztosítása
• Gyártásközi ellenőrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
• Orvosi alkalmasság
• Három műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• SICK Kft.-vel kötött határozatlan idejű munkaszerződés
• Próbaidő letelte után azonnali béremelés
• Próbaidő után mozgóbér
• Éjszakai műszakpótlék 50%
• 13. havi fizetés sikeres üzleti év esetén
• Új! Cégünk a műszakos munkarendhez igazodva ingyenes munkahelyi buszjáratot 

indít Mecsér, Gyulamajor, Győrladamér, Győrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál 
településekről

• Műszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi buszjárat Győr, Börcs, 
Abda, Öttevény, Bősárkány, Rábcakapi, Tárnokréti, Lébény, Mosonszentmiklós 
településekről is

• Távolsági bérlet térítése 100%-ban
• Személygépkocsival történő bejárás támogatása
• Törzsgárda jutalom
• Kulturált, tiszta munkakörnyezet
• Vállalati rendezvények, ünnepségek: családi nap, Mikulás ünnepség gyerekeknek, 

karácsonyi vacsora
Jelentkezés:

Jelentkezni önéletrajzzal vagy a portán átvehető SICK-es jelentkezési lappal lehet.
SICK Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fő út 49. 

Tel.: +36 96 582 610  • Tel.: +36 96 582 764 • Kapcsolattartó: Izsóné Bekő Bernadett
E-mail: munka@sick.hu

97
10

00
69

A németországi székhelyű SICK cégcsoport több mint 50 leányvállalatával és 7.400  
dolgozójával világszinten piacvezető szerepet tölt be az intelligens szenzorgyártás területén. 
A SICK magyarországi termelő leányvállalata a SICK Kft. 100%-os német tulajdonban van. 
A Győrtől 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több mint 20 éve állítunk elő 
szenzorokat, mára évi 70 millió EUR értékben, 400 főt foglalkoztatva. Dinamikusan bővülő 
csapatunkba új munkatársat keresünk az alábbi pozícióra: 

elektronikai szerelő / operátor
Elektronikai szerelő / operátor feladatai: 

• Elektronikai termékek szerelése, tesztelése, csomagolása
• Gyártásközi ellenőrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Általános iskolai végzettség 
• Sikeres alkalmassági teszt 
• Orvosi alkalmasság
• Két vagy három műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• SICK Kft.-vel kötött, határozatlan idejű munkaszerződés
• Órabér bruttó 970 Ft/óra
• Próbaidő után 10%-os mozgóbér
• Éjszakai műszakpótlék 50%
• 13. havi fizetés sikeres üzleti év esetén
• Új! Cégünk a műszakos munkarendhez igazodva ingyenes munkahelyi buszjáratot 

indít Mecsér, Gyulamajor, Győrladamér, Győrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál 
településekről

• Műszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi buszjárat Győr, Börcs, 
Abda, Öttevény, Bősárkány, Rábcakapi, Tárnokréti, Lébény, Mosonszentmiklós 
településekről is

• Távolsági bérlet térítése 100%-ban
• Személygépkocsival történő bejárás támogatása
• Törzsgárda jutalom
• Kulturált, tiszta munkakörnyezet
• Vállalati rendezvények, ünnepségek: családi nap, Mikulás ünnepség gyerekeknek, 

karácsonyi vacsora
Jelentkezés:  
Alkalmassági tesztre jelentkezni önéletrajzzal vagy a portán átvehető SICK-es 
jelentkezési lappal lehet.

SICK Fejlesztő, Termelő és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fő út 49. 
Tel.: +36 96 582 610  • Tel.: +36 96 582 764 • Kapcsolattartó: Izsóné Bekő Bernadett

E-mail: munka@sick.hu
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A G.M. Poszeidon Bt. a reklám és világítástechnika 
vezető európai vállalatainak partnereként komplex 
termékek gyártásában kiemelt pozíciót tölt be. 
Sopron melletti gyártórészlegünkbe, Ágfalván 
az alábbi munkakörbe keresünk munkavállalót:

ReklámbeRendezés 
készítő

Elvárás:
•	 plexi	megmunkálásban	való	gyakorlat:	vágás,	hajlítás,	
ragasztás,	hőformázás,	betűgyártás	(Profil	5,	8,	11,	12).

Előny:
•	 kézi	fóliaragasztásban	való	gyakorlat.

•	 nyomtató,	lamináló	és	fóliavágó	gépkezelési	gyakorlat
•	 grafikai	programok	ismerete	

(CorelDraw,	PhotoShop,	Illustrator)
•	 önálló	munkavégzés

Követelmények:
•	 szakmai	tapasztalat

•	 precíz,	pontos	munkavégzés

Ajánlatunk:
•	 fiatal,	dinamikus	csapat

•	 korszerű	munkakörülmények
•	 versenyképes	jövedelem

•	 hosszú	távú,	stabil	munkahely

Amennyiben	ajánlatunk	felkeltette	érdeklődését,	
hétköznap	7-15	óráig	várjuk	jelentkezését	

a	+36-20/468-1143	számon,	vagy	küldje	szakmai	
önéletrajzát	a	g.mihaly@gmposzeidon.hu	címre.

98010010

98010060

98010015

A                                                       Zrt.
turbina-

szerelőt keres
svájci munkára 

20-23 euro/óradíjért.
Jelentkezni:

Tel.: 0036-48/512-330; 
06-70/383-0863

E-mail:
kbarcika@halbomce.hu

98010064

Inter Horse Truck Kft. 
lébényi telephelyű felépítmény 
gyártó cég, munkájára igényes,  
gyakorló lakatos, 

AWI hegesztő 
tudással

munkatársat keres, hosszú távra.
Amit nyújtunk: 

-kiemelkedő magas fizetés 
- csapatban való munkavégzés 
- szállás 

Érdeklődni a 
06-30/956-6321 
telefonszámon lehet.

www.interhorsetruck.eu

98010026

Inter Horse Truck Kft. 
lébényi telephelyű felépítmény 
gyártó cég, munkájára igényes,  

gyakorló víz-
gáz-fűtés szerelőt 

keres, hosszú távra.
Amit nyújtunk: 

- kiemelkedő magas fizetés 
- csapatban való munkavégzés 
- szállás   

Fiatal pályakezdők 
jelentkezését is várjuk! 

Érdeklődni a 
06-30/956-6321 
telefonszámon lehet.

www.interhorsetruck.eu

98010027

Hirdetésfe lvéte l :
9 0 2 7  G y ő r,  Tá t i k a  u .  1 .  •  Te l . :  9 6 / 3 1 0 - 9 9 1
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Cango & Rinaldi termékek

Nézzétek az aktuális akcióinkat facebook-oldalunkon!    boutiquegyor
Keressetek minket a belvárosban, a Frei Kávézóhoz közel!

Győr, Czuczor G. u. 2.  06-30/220-2518 
Nyitva: h.-k.-sz.-p. 10-18 h, cs. 10-19 h, szo. 10-14 h

Kollekcióink egyedileg, stylist segítségével 
kerülnek kiválasztásra.

Olasz design, egyedi összeállítások, trendi 
kollekciók, elegancia.

20-50% kedvezmény 
a megjelölt termékekre 

a készlet erejéig.

Minden modell egy 
életérzés, stílusjegy,  

ami illeszthető az üzlet 
bármely más modelljéhez.

Boutique 
Ruházati szaküzlet, 

kifejezetten az igényes hölgyek számára.

98010062

A 21. század  
energiatakarékos fűtése
Infrapanelek forgalmazása, 
tervezése, szakszerű telepítése.
Cégünk versenyképes árakkal,  
tapasztalt tervező-  
és kivitelező csapattal áll  
ügyfelei szolgálatára. 

Bemutatóterem: Győr, Újlak u. 2. • Tel.: 96/524-795, 06-20/558-5677
info@doorsys.hu • Nyitva tartás: h.-p. 9-14 h

Door-Sys Kft.
Infrapanel

Egyenletes meleg olcsóbban, infrafűtéssel 
 ■ Egyre népszerűbb az önálló és kiegészítő fűtésként is alkalmazható infrafűtés, amely a hagyományos fűtési módoknál egyenlete-

sebb hőérzetet biztosít. 

Az infrafűtésnek teljesen 
más a működési elve, mint a 
hagyományos villany- vagy 
gázfűtésé, ugyanis kizárólag 
sugárzó hőt  bocsát ki – az 
elektromos energiát alakít-
ja infravörös sugárzássá -, 
amely nem a levegőt melegíti, 
hanem az adott helyiséget 
a berendezésével együtt 
melegíti fel, ezek adják vissza 
folyamatosan az elnyelt hőt. 
Így tulajdonképpen a falak 
és a bútorok is „fűtőtest-
ként” működnek, egyenletes 

meleget biztosítva a lakásban. 
Ebben rejlik az egyik nagy 
előnye is, míg a hagyományos 
fűtésnél a padlószint és a 
mennyezet közti hőkülönbség 
akár 8-10 C fok is lehet, addig 
az infrapaneles fűtés esetében 
ez maximum 2 fok. Így az a 
jelentős energiamennyiség, 
amit a hagyományos fűtések 
a mennyezet alatti légréteg 
felesleges túlmelegítésére 
fordítanak, az infrapanel 
esetében minimális. Inrafűtés 
mellett még a megszokottnál 
alacsonyabb hőmérsékleten is 
komfortosabban érezzük ma-
gunkat, önálló vagy kiegészítő 
fűtésként is alkalmazható. 
Szabályozását tekintve lehet 
direkt kapcsolású, termosz-
táttal helyiségenként állítható 
vagy központi vezérlésű is. 
Infrapanelek segítségével a 
hagyományos fűtési meg-
oldásokhoz képest jelentős 
megtakarítás érhető el, ez a 
rendszer magas hatásfokából 
fakad (ha energiahatékonysá-
gi osztályba kellene sorolni, 
úgy az „A+” kategóriát érde-
melné): a panelek 94-98%-

os hatásfokkal működnek, 
ami azt jelenti, hogy a fűtési 
energiának akár közel a fele 
megtakarítható.
Maga az infrapanel nem 
más, mint egy táblaalakú, 
fehér színű fűtőtest, amelyek 
felületét kerámiaszemcsékkel 
vonták be, a hátoldalán pedig 
hőtükrös szigetelés találha-
tó. Általában a mennyeze-
ten helyezik el őket, úgy a 
leghatékonyabb működésük, 
ráadásul nem foglalnak helyet 
sem. Az esztétikus keret nél-
küli Ecosan panelek modern 
megjelenést biztosítanak.
Az infrafűtés bárhol üzembe 
helyezhető. Gyorsan és egy-
szerűen kiépíthető elektromos 
fűtési megoldás, mivel nem 
tűzveszélyes, nem szükséges 
hozzá gáz- illetve kémény-
rendszer kiépítése sem. 
Az infrafűtés nem igényel 
különösebb karbantartást, a 
fűtőlapok élettartama több 
tíz év. Kifejezetten ajánlott 
nagy belmagasságú helyisé-
gek, tágas terek - csarnokok, 
üzemek – fűtésére, amelyek 
hagyományos módon csak 

nagyon magas költséggel fűt-
hetők be, ilyenkor akár annak 
a feléért kellemes meleget 
teremt.
A teljesítmény  
kiszámolása:
Hogy mekkora teljesítményű 
infrapanel kell egy helyiségbe, 
ahhoz a helyiség köbméter-
ben vett térfogatát szorozzuk 
meg 20-40 W teljesítménnyel 
(igénytől függően). Egy kb.  

40 m3-es szoba átlagos belma-
gassággal összesen 1400 W 
fűtőteljesítményt igényel (több 
panelre elosztva). 
Mivel az infrafűtés hatékony 
működéséhez számos tényezőt 
kell figyelembe venni – az 
egyes helyiségek alapterüle-
te, belmagassága, funkciója 
stb. – mindenképpen kérjük 
szakember segítségét  
a tervezéshez!

96090031
I N F R A F Ű T É S


