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Az akció visszavonásig tart.
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TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

TAVASZI
ELŐRENDELÉSI

KEDVEZMÉNY!
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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!

3 .000 Ft/m-től

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.  
(volt Zöldért telep a szabadhegyi vasútállomásnál)

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig
Tel: +36-70/312-7854, +36-70/312-7962, +36-96/209-059

facebook.com/lemezdiszkont

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

(bruttó 1 400 Ft/m2)

AKCIÓ!
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY! 

RÉSZLETEKRŐL  
ÉRDEKLŐDJÖN  
ÜZLETÜNKBEN!

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.299 Ft  
(bruttó: 1.650 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.299 Ft /m2 
(bruttó 1.650 Ft/m2)

Palatetők bontás nélküli felújítása. 
CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSE, SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS!

Bádogos Szaküzlet

98100078
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I. Arrabona  
Állásbörze

2019. március 01. 
ETO Park Pláza

Minőségi 

TŰZIFA 
gyors, pontos  

kiszállítással eladó.
Ár: 16.000 Ft/m3-től.

Telefon: 
+36-20/971-4841

EUTR: AA5864700

99020021

99020013

99020024
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nincs munkahelyed,  
vagy csak gondolkozol a váltáson?  

szeretnél több lehetőség közül  
választani?  

adj egy esélyt magadnak,  
látogass el állásbörzénkre.  

Győr meghatározó munkaadói  
várnak Téged!
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Teljes körű fogászati  
szakrendelő

Dr. Deák Henrietta

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/A, I. emelet 6. (az Árpád parkolóháztól 2 percre) 
Tel.: +36-30/609-9252 • www.colordent.hu • info@colordent.hu

99010057

Kérjen időpontot! +36-30/609-9252

előtte:

utána:

• EGYSZERŰ
• GYORS 
• FÁJDALOM-

MENTES!
INGYENES 
ÁLLAPOT- 
FELMÉRÉS!

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

99010032

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ 
BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

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

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

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

99010036

KERSNER BÚTOR OUTLET

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!

2019.02.08-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

ÓRIÁSI ÉV ELEJI BÚTORVÁSÁR

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

99020012

229.900 Ft helyett 69.900 Ft

Dublin sarok
ágyneműtartós,

ágyazható

Quin sarok
ágyneműtartós,
ágyazható

229.900 Ft helyett 69.900 Ft

Több színben!
Jobbos és balos kivitelben is!

EXTRA AKCIÓBAN!
59.900 Ft-tól

64.900 Ft-tól

Ágyak

Ágyazható  
kanapék

269.900 Ft helyett  129.900 Ft
Seatle Verso sarok
textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós

299.900 Ft helyett 149.900 Ft

Roma sarok
állítható háttámlával

Alisson sarok
ágyazható, textilbőr

279.900 Ft helyett 169.900 Ft

Polka 3-as kanapé
textilbőr

159.900 Ft helyett  69.900 Ft

349.900 Ft helyett  159.900 Ft

Josy U-forma
ágyazható

254.900 Ft helyett 119.900 Ft

Seven sarok
ágyneműtartós, 
ágyazható

játék
Igaz vagy hamis az alábbi állítás?

Igaz vagy hamIs

A Marshall-keresztet  
Ludwig Marshallról nevezték el.

Megfejtését küldje be 2019.02.06-án 14 óráig  
szerkesztőségünk címére levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)   

vagy e-mailben (gyor.rejtveny@szuperinfo.hu)! 

E heti játékunk nyereménye: 5.000 Ft értékű  
étkezési utalvány a Kont Étterem felajánlásából.

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

Múlt heti játék  
nyertese:

Misler Csaba  
(Győr)
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Apró

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI NEM FOGJUK! 
CSAK ELADJUK 
INGATLANÁT!

99020019

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győrben 3 szoba-nappalis, 
exkluzív, családi ház-nyaraló 
Sárás I-en (Győr belterü-
let) eladó kis kertkapcsolat-
tal 34.000.000 Ft-ért. Érd.:  
06-70/488-9717.

Győr-Adyvárosban, 1. emele-
ti, 53 m2-es, két szoba-hallos 
panellakás 17.600.000 Ft-ért 
eladó. Érd.: 06-70/399-8262.

Győr-Marcalváros I-en el-
adó egy 49 m2-es, 2 szobás, 
francia erkélyes, felújított la-
kás. Ár: 17.890.000 Ft. Érd.:  
06-70/703-0865.

Győr-Adyváros frekventált 
részén, teljes körű, belső fel-
újításon átesett, 44 m2-es, 2 
szoba kialakítású, liftes, 10 
emeletes tömb 4. emeleti pan-
ellakása eladó. Ár: 15.999.000 
Ft. Érd.: 06-70/372-0103.

Önt is csak 
hitegetik  

az ingatla-
nosok?

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

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

HIRDESSE MEG  
ELADÓ INGATLANÁT  

NÉMET ÉS HOLLAND  
TERÜLETEN IS!  

Infó: Lux Cecília  
06-70/601-1010  

www.dieungarnimmobilien.de

99010024

ASZTALOSMUNKÁK
Konyhabútor-, hálószobabútor-,  

nyílászáró-készítés
és egyéb famunkák A-Z-ig

06-70/246-4145 
www.asztalosbarath.hu

99010059

GIPSZKARTONOS MUNKÁK
SZAKSZERŰ KIVITELEZÉSE

Válaszfal, előtétfal,
álmennyezet, dobozolás,

dekorációs látványmunkák.
06-30/575-9273 
Kérjen árajánlatot!

99020007

99020010

mt bútor
Minőség és garancia elérhető áron.Konyha, 

gardrób, nappali, iroda, és egyéb bútorok 
tervezése, kivitelezése. tel: +36-70/524-2353 
email: info@mtbutor.hu, web: www.mtbutor.hu 

facebook: www.facebook.com/mt bútor

99020005

 

 

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK  
                                

HIDEGTÁLAK, HÚSOSTÁLAK RENDELÉSE 
Családi ünnepségekhez, céges rendezvényekhez, 
ballagáshoz bőségtálakra, meleg húsos-tálakra és 

hidegtálakra előrendelést felveszünk! 

NAPI MENÜK  
 

Hétköznapokon 11-14 óra között  több féle menü. 
Ingyenes menü házhozszállítás előrendelésre. 

SZÜLETÉSNAP – NÉVNAP – ÉVFORDULÓ 
50% kedvezménnyel étkezhet Ünnepének napján! 

Érvényes: az étlapról választható ételekre, az ünnepelt 
fogyasztására. 6 fő feletti létszám esetén 

ajándékutalvánnyal kedveskedünk! 

SZÉP KÁRTYÁVAL 10% KEDVEZMÉNNYEL 
Fizesse éttermi fogyasztását SZÉP kártyával! 
Hétköznapokon 10% kedvezményt adunk 
a helyben fogyasztott  
A’la Carte étel és ital árakból. 

AJÁNDÉK FARSANGI FÁNK március 6-ig, 
farsang idején minden vasárnap ebédidőben 

 

VALENTIN NAPI ROMANTIKUS ESTÉK 
2019.02.14-15-16. 

Ünnepeljék meg szerelmüket egy 
 gyertyafényes vacsora kereteiben.  

Foglaljon asztalt előre.  

NŐNAP  
Március 8-án, egész nap  

virággal köszöntjük a hölgyeket. 
 

MAGYAROS ÉTELEK NAPJAI  
Március 15-17 között magyaros ételeink mellé egy 

pohár (2 dl) helyi bort kínálunk ajándékba 

SZEZONÁLIS AJÁNLATAINKAT KERESSE 
HONLAPUNKON! 

Áprilistól Tavaszi ételek, Júniustól Nyári ételek 

FARSANG, VALANTIN NAP, NŐNAP 
Magyaros ételek, házias ízek,  

specialitások, napi menük 

  
  

 

NYITVA: 
H-CS 11:30-21:00, P-Sz 11:30-22:00, V 11:00-16:00  
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Magyaros ételek, házias ízek,  

specialitások, napi menük 

  
  

 

NYITVA: 
H-CS 11:30-21:00, P-Sz 11:30-22:00, V 11:00-16:00 

 

 

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK  
                                

HIDEGTÁLAK, HÚSOSTÁLAK RENDELÉSE 
Családi ünnepségekhez, céges rendezvényekhez, 
ballagáshoz bőségtálakra, meleg húsos-tálakra és 

hidegtálakra előrendelést felveszünk! 

NAPI MENÜK  
 

Hétköznapokon 11-14 óra között  több féle menü. 
Ingyenes menü házhozszállítás előrendelésre. 

SZÜLETÉSNAP – NÉVNAP – ÉVFORDULÓ 
50% kedvezménnyel étkezhet Ünnepének napján! 

Érvényes: az étlapról választható ételekre, az ünnepelt 
fogyasztására. 6 fő feletti létszám esetén 

ajándékutalvánnyal kedveskedünk! 

SZÉP KÁRTYÁVAL 10% KEDVEZMÉNNYEL 
Fizesse éttermi fogyasztását SZÉP kártyával! 
Hétköznapokon 10% kedvezményt adunk 
a helyben fogyasztott  
A’la Carte étel és ital árakból. 

AJÁNDÉK FARSANGI FÁNK március 6-ig, 
farsang idején minden vasárnap ebédidőben 

 

VALENTIN NAPI ROMANTIKUS ESTÉK 
2019.02.14-15-16. 

Ünnepeljék meg szerelmüket egy 
 gyertyafényes vacsora kereteiben.  

Foglaljon asztalt előre.  

NŐNAP  
Március 8-án, egész nap  

virággal köszöntjük a hölgyeket. 
 

MAGYAROS ÉTELEK NAPJAI  
Március 15-17 között magyaros ételeink mellé egy 

pohár (2 dl) helyi bort kínálunk ajándékba 

SZEZONÁLIS AJÁNLATAINKAT KERESSE 
HONLAPUNKON! 

Áprilistól Tavaszi ételek, Júniustól Nyári ételek 

FARSANG, VALANTIN NAP, NŐNAP 
Magyaros ételek, házias ízek,  

specialitások, napi menük 

  
  

 

NYITVA: 
H-CS 11:30-21:00, P-Sz 11:30-22:00, V 11:00-16:00 

99020018

                                

LIBANAPOK – LIBALAKOMA – ÚJBOR KÓSTOLÓ
2018. OKTÓBER 27 - NOVEMBER 25-ig

/November 11-én 11-21 óra között tartunk nyitva/
Különleges libaételekkel, libalakomákkal, 

újborokkal és kiemelt akciós ajánlatokkal várjuk 
Önöket!

(A libanapi ajánlatok a készlet erejéig érvényesek)

Minden liba főétel mellé
AJÁNDÉK 1dl ÚJBOR

Asztalfoglalás +36 96/543-730 *** RETRO SZILVESZTER 2018 ***
Foglalja le helyét már most!

A 80-90-es évek zenéjével, ízletes ételekkel várjuk! 
Tánc, tombola, tűzijáték, jókedv hajnalig!

Év végi nyitvatartás:
Dec. 31. 11:00-13:00 (csak elvitel), Jan. 1. 11:00-14:00

Élvezze vendégszeretetünket 
és jó hírű konyhánk házias ízeit.

Mindig örömmel és 
felkészülten várjuk!

NYITVA: 

H-Cs: 11:30-21:00 
P-Sz: 11:30-21:30 
V: 11:00-16:00 

ERZSÉBETEK /nov. 19./, KATALINOK /nov.25/
Virággal és az étel árakból 50% kedvezménnyel 

köszöntjük az Ünnepelteket. 
Lepje meg szeretteit névnapján!

Hétköznapi akciók délidőben, 11-15 óráig  
10% árkedvezménnyel: 

 

Püspök lakomája bőségtál (2 főre) 
Kemencés, nyeles libacomb 

CSALÁDI, CÉGES ÜNNEPSÉGEKRE, 
KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE! 

HIDEGTÁL, HÚSOSTÁL ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK
Bízza az ételek elkészítését ránk és töltsön több időt 

szeretteivel!
Rendeljen elvitelre házias ételeket!

Halászlérendelést karácsonyra felveszünk!
Karácsonyi nyitvatartás:

Dec. 24. 11:00-13:00 (csak elvitel), Dec. 25-26. ZÁRVA
Dec. 27-30-ig normál nyitva tartás

*** ÉV VÉGI RENDEZVÉNYEK ***
Céges bankettek; családi, baráti rendezvények 

lebonyolítását vállaljuk létszámfüggő kedvezménnyel!
Hogyan szeretné? Szolidan, elegánsan, borkostolóval, 

zenével, karaoke-val? Mi megoldást kínálunk! 

9081 Győrújbarát, István utca 21., www.aranypatkofogado.hu
Tel: +36 96/543-730 aranypatkofogado@gmail.com

ELADÓ INGATLAN
Győr-adyvárosi, szigetelt, 10 emeletes 
liftes ház 6. emeletén, 35 nm-es, búto-
rozott, felújítást igénylő lakás eladó. 
Távhő-, vízfogyasztás egyedi mérés-
sel. Ár: 14.500.000 ft. Érdeklődni: 
0630/262-2060.

Vonyarcvashegyen, strand közelében, 
3 hálószobás + nappalis szerkezetkész 
ház 600 nm-es telken 27 millió Ft-ért 
eladó. Tel.: 0630/929-2622.

Győrzámolyon, forgalommentes utcá-
ban, 656 nm-es és 20 m széles össz-
közműves telken, 92 nm-es, nappali és 
3 szobás, szigetelt családi ház, kam-
rával, háztartási helyiséggel, terasz-
szal, 2019 őszi fűtéskész átadás-
sal eladó. Ár: 36,99 M Ft. Tel.: Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Nádorváros csendes utcájában, 
663 nm-es telken, 64 nm-es, 2 szo-
ba-konyhás, gáz cirkófűtéses, gyor-
san birtokba vehető, felújítást igénylő 
tégla családi ház, garázzsal, műhely-
lyel, nyári konyhával, pincével, bőví-
tési lehetőséggel, fúrt kúttal eladó. Ár: 
38,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Gyárvárosban, Belváros és 
Árkád közelében, Budai utcában, tár-
sasház III. szintjén, 62 nm-es, 2 szoba-
konyhás, erkélyes, konvektoros fűté-
sű, műanyag ablakos, tehermentes, 
gyorsan költözhető lakás, saját táro-
lóval, parkolási lehetőséggel eladó. 
Ár: 21 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrszentiván központi, de csen-
des részén, 110 nm-es, nappali és 3 
szobás, teraszos, erkélyes, belső két 
szintes, szigetelt, tégla építésű iker-
ház rész, hozzá tartozó, igény sze-
rint választható méretű telekrésszel, 
fűtéskész átadással eladó. Ár: 26,2 M 
Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbaráton, abszolút újszerű, 82,5 
nm-es, nappali és 3 szobás, 2 teraszos, 
2 fürdős, egyedi fűtéses, szigetelt tár-
sasházi tégla lakás, háztartási helyi-
séggel, saját használatú, elkerített 
udvarrésszel, zárt udvari térkövezett 
parkolóval eladó. Ár: 34,99 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrújbarát frekventált-csen-
des részén, 530 nm-es telken, 92 
nm-es, nappali + 3 szobás, kitű-
nő elosztású ikerház rész, háztartá-
si helyiséggel, részben fedett terasz-
szal és gépkocsibeállóval, 2019 
őszi fűtéskész átadással eladó.  
Ár: 32 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, 451 nm-es 
saroktelken, 80 nm-es, nappali és 3 
szobás, tehermentes tégla családi ház, 
dupla garázzsal, fedett terasszal, fúrt 
kúttal eladó. 1,5-2 szobás, liftes ház-
ban lévő, ill. max. I emeleti, tárolós 
lakáscsere lehetséges. Ár: 29 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

KIADÓ INGATLAN
MOSONMAGYARÓVÁR KIADÓ panel-
lakás, 2+fél szoba, erkély, lift, 
kp. fűtés, közös költség: 8.000 Ft.  
NEMDOHÁNYZÓ! Kezdő díj: 2 havi 
kaució+1havi bérleti díj (összesen: 
285.000 Ft), majd havi: 95 e Ft. Bér-
leti díj+rezsiköltség. Számlaképes. 
0630/940-0282.

INGATLANT KERES
14 M Ft-ért kétszobás panellakást 
vásárolnék 6. emeletig, csak tulajdo-
nostól. Tel.: 0630/307-4235.

Szeghalmon 2,5-4 szobás csalá-
di házat keresek saját célra. Tel.: 
0630/351-8883.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók stb. ked-
vezménnyel, garanciával, 10 napos 
szállítási határidővel helyi szakem-
bertől. Kérjen ingyenes árajánla-
tot! www.redonyosattila.hu. Érd.: 
0630/235-0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása szakszerűen, 
versenyképes áron, törmelék elszál-
lítással! Földmunkálatok vállalása! 
0670/905-3020.

ban, garanciával! 0620/9262-060,  
www.kadfenyezes.com.

Bontás nélküli bitumenzsindelyes 
palatető-felújítás, illetve cserepes 
lemezzel való fedés. Tavaszi előren-
delési kedvezmény visszavonásig, 
referenciák, több mint 20 év garan-
cia. 0630/476-7838. 

Családi házak, lakások komplett fel-
újítása! Burkolás, kőművesmun-
kák, víz- és villanyszerelés. Érd.: 
0630/872-0564.

Akciósan februárban, márciusban 
ács és tetőfedő bádogos munkát, 
palatetőbontást, felújítást vállalok. 
Saját anyagból dolgozunk /réz, alu, 
Lindab, Bramac/. 0670/566-4054.

Nyílászárók passzítása, szigete-
lése, redőnyök, szúnyoghálók, 
árnyékolók készítése, javítása. 
Penészmentesítés. 0630/294-6022.  
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klímatelepí-
tés, -forgalmazás. Mosógép, moso-
gatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387, 
0696/421-517.

Üvegezés, üvegkár rendezés, 
ólomüvegezés-Tiffany üvegezés. 
0670/311-3064, www.olomuveg.eu, 
Kápli Gergely.

Kádfényezés beépített állapot-
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MÉRETRE GYÁRTÁS IS!

98100017

A Schnellecke Logistics, az autóipar vezető globális 
logisztikai vállalata, győri, bővülő egységéhez  
keres munkatársakat az alábbi pozícióba 3 műszakos  
munkarendbe:

•	MINŐSÉGELLENŐR
•	TARGONCAVEZETŐ
•	MINŐSÉGÜGYI	TECHNIKUS
•	KARBANTARTÓ
ELVÁRÁSAINK: 

•	 Termelésben ill. hasonló területen szerzett  
tapasztalat

•	 Egyéni- és csapatmunkára való hajlandóság
•	 Terhelhetőség és megbízhatóság
•	 Pontos, precíz, felelősségteljes munkavégzés
•	 Három műszakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: 
•	 Versenyképes fizetés és bónuszrendszer
•	 Cafeteria
•	 Szakmai és személyes fejlődési lehetőség 
•	 Barátságos, munkavállaló központú  

munkakörnyezet 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 9027 Győr, Hűtőház u. 25.

JELENTKEZNI LEHET: Önéletrajzzal az alábbi  
e-mail címen: slh.hr@schnellecke.com

Várjuk jelentkezésed, ha fontos számodra a jó hangu-
latú, családias légkör, ha nyitott vagy új ismeretek elsa-
játítására, továbbá szeretnél egy elkötelezett és lelkes, 
induló csapat tagja lenni.

99020016

Betanított munkát keresel, de:
•	 többre	vagy	képes?
•	 új	szakmát	tanulnál,	melynek	kereteit	mi	biztosítjuk?
•	 fontos	számodra	a	stabil	háttér,	anyagi	előmenetel?	
A	karrier	pálya	mellé	mi	anyagi	fejlődést	is	garantálunk!
 Ha a válaszod IGEN,	JELENTKEZZ!!

FELADATOK:  
kovácsgépeken történő  
melegalakítás a technológiai 
utasításban foglaltak szerint:
• darabolt alapanyag hevítése, melegalakítása
• szerszámcserék végrehajtása
• kovácsolt darabok méret-ellenőrzése, dokumentálása
• azonosíthatóság, nyomonkövethetőség biztosítása
• kisebb karbantartási feladatok ellátása

ELVÁRÁS:
• kovács teamben betanított munkafolyamatok elsajátítása
• 3 lépcsős kovácsképzésünk  

(elmélet+gyakorlat) megkezdése az alábbiak szerint

Piacvezető	győri	székhelyű	cég	KOVÁCS munkatársat	keres!

Betanított munkát keresel, de:

- többre	vagy	képes?
- új	szakmát tanulnál,	melynek	kereteit	mi	biztosítjuk?
- fontos	számodra	a	stabil	háttér,	anyagi	előmenetel?	

			A	karrier	pálya	mellé	mi	anyagi	fejlődést	is	garantálunk!
   Ha a válaszod IGEN, JELENTKEZZ!!

FELADATOK :
kovács gépeken történő melegalakítás a technológiai

utasításban foglaltak szerint:
• darabolt alapanyag hevítése, melegalakítása,

• szerszámcserék végrehajtása
• kovácsolt darabok méretellenőrzése, dokumentálása

• azonosíthatóság, nyomon-követhetőség biztosítása
• kisebb karbantartási feladatok ellátása

ELVÁRÁS:

• kovács teamben betanított munkafolyamatok elsajátítása
• 3 lépcsős kovács képzésünk (elmélet+gyakorlat) megkezdése az alábbiak szerint

L É P CS Ő ZE T ES E N E M E L KED Ő B É RE Z ÉS SE L

AMIT 	K ÍNÁLUNK:
hosszú távú, stabil munka / fejlődő vállalat / emelkedő, versenyképes jövedelem

szükség esetén ingyenes, igényes szállás
JELENTKEZZ: a 30/444-9713-as számon, vagy timea.horvath.varju@raba.hu email címen

Kovács segítő Kovács Vezető kovács

AMIT KÍNÁLUNK:
hosszú távú, stabil munka / fejlődő vállalat / emelkedő, versenyképes jövedelemszükség esetén ingyenes, igényes szállás

JELENTKEZZ a 30/444-9713-as számon, vagy timea.horvath.varju@raba.hu e-mail címen!

Piacvezető, győri székhelyű cég  
KOVÁCS munkatársat keres!

99020022

Konyhabútorok a gyártótól! Tel.: 
0630/204-0396. www.italex.hu.

Takarítás: házak, lakások, iro-
dák, egyéb épületek takarítása. 
0670/434-0125.

Régi hajlott tetők javítása, cseréje, 
beázás elhárítás, bádogozás, Lindab 
tető, új tető cserepezése. SOS mun-
kák! 0630/622-5805, 0620/492-4619.

Fűtésrendszer gépi átmosása! Radi-
átorokban, csővezetékekben lera-
kódott iszap, egyéb szennyeződé-
sek eltávolítása. Kazán hatásfoka 
javul. 5-20% energia megtakarítás. 
0670/519-1964.

Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. 
Tel.: 0670/221-7741.

Vállalunk szobafestést, mázolást, 
tapétázást, homlokzatszigetelést. 
Minőség, megbízhatóság, korrekt 
ár. 0630/265-2478.

Készpénzkölcsön 30.000 Ft-tól 
280.000 Ft-ig Győrben, Győrszent-
ivánon, Bajcson. Infó: 0670/884-7918.

Ajtók javítása! Vállaljuk fém, fa, 
műanyag beltéri és kültéri ajtók 
javítását, szerelését, zárjavítását! 
0670/223-7957.

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával. 0670/233-0673.

Szobafestést, tapétázást, burko-
lást, kéményrakást, ereszcsator-

nák tisztítását, egyéb kőműves-
munkákat vállalok. 0670/311-6783,  
raklapfa@gmail.com.

Kárpittisztítás! Autókárpit, ülő-
garnitúrák, fotelek, székek, mat-
racok tisztítása rövid határidővel. 
0670/630-8245.

VÁLLALKOZÁS
Mosonmagyaróvár térségében telep-
hely, csarnoképület (720 nm), targon-
cázható, 3 db ipari ajtóval, kamion-
közlekedésre alkalmas betonozott 
udvarral, plusz iroda, szociális épü-
let, és egy lakás 5.456 nm-es terü-
leten 59 millió Ft-ért eladó. Tel.: 
0630/929-2622.
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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.

Jelentkezés:
06 70 451 6039

allas@rudolph-log.com rudolph.logistik.gruppe.magyarorszag

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk,
 vonzó jövedelem kiegészítési 

 lehetőséggel! 

Üdvözlünk a Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. munkatársai nevében!

Cégünk egy régóta sikeresen működő német cégcsoport tagvállalata, 
Magyarországon már 500 ember munkahelye! Jelen vagyunk GYŐRBEN, 
Dunakilitin, Téten, Tatabányán, Oroszlányban és külföldön egyaránt.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk,

Gépjárművezetőket
keresünk!

Amit kínálunk:
• hosszú távú bejelentett munkaviszony
• azonnali munkakezdés lehetősége
• fix, előre tervezhető munkarend
• alapbéren kívüli juttatások 

(mozgóbér, pótlék, bónusz, cafetéria)
• nettó 100.000 Ft belépési bónusz
• átképzési tanfolyam költségét támogatjuk
• munkába járás támogatása

(városon kívül 15 Ft/km, számlás jegy 
ellenében 86% térítése)

• több éves szakmai tapasztalat 
figyelembevétele a bérsávba 
történő besoroláskor

• ingyenes szálláslehetőség
• családias munkakörnyezet
• Rudolph dolgozói kártyával 

igénybe vehető kedvezmények

Az álláshoz tartozó elvárások: 
• minimum szakmunkás 

iskolai végzettség
• C + E kategóriás jogosítvány
• belföldi árufuvarozói igazolvány, 

GKI igazolvány, digitális 
tachográf kártya

• PÁV
• 24 tonnás tehergépjárművel, 

fuvarozásban szerzett 
tapasztalat

• 3 műszakos munkarend 
vállalása

• 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány

Győri és belföldi fuvarviszonylatok
automata, modern tehergépjárművek

fix, előre tervezhető munkavégzés

Győri és belföldi fuvarviszonylatok
automata, modern tehergépjárművek

fix, előre tervezhető munkavégzés

99020023

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 0670/637-4750.  
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(E-000909/2014/A001-A011).

Vadásztanfolyam indul febru-
ár 16-án Tarjánpusztán! Hétvé-
gi, gyors, megbízható, vizsgaké-
pes tudás! Érdeklődni, jelentkezni:  
www.vadasztanfolyam.hu, 0630/442-
8141. FNYSZ: 00034-2012.

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzi-
óval 13.900 Ft/fő/3 éj, 22.500 Ft/
fő/7 éj. www.frankvendeghaz.hu. 
T.: 0630/944-9398, 0630/977-6495.

VEGYES/RÉGISÉG
Kazán, kályha, hűtő, fagyasztó, 
mosógép, szárítógép, bojler eladó. 
0670/542-1768.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
0670/669-7777.

Targoncák nagy választékban eladó-
ak, dízel, gázos és elektromos üze-
műek, 1-4 T teherbírásúak. Targon-
ca gumiabroncsok, targonca akku-
mulátorok, emelő villák nagy válasz-
tékban, raktárról. Bővebb informá-
ció: www.targoncacom.hu, tel: 
0620/233-0174.

ÁLLAT/KISÁLLAT
Hízott kacsa február 7-re előjegyez-
hető. 0670/510-4355.

Hízott kacsa Valentin napra! Hagyo-
mányosan hízlalt kacsa 70-80 
dkg májjal előjegyezhető febru-
ár 15-re. Esetleg összeírót keresek. 
 0670/510-4355. (Nagy Andrásné).

ÁLLÁST KÍNÁL
A Hodosi linzersütemények bővített 
forgalmazásához exportőrt keresek. 
A termék jelen van Ausztriában és 
a környező országokban. E-mail: 
hodosicukraszda@gmail.com, 
(Hodoi Lajos e.v.).

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagyar-
óvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, 
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, valamint bérelőleget 
és hosszú távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a 0670/639-
9920 telefonszámon - JOBmotive Kft.

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzet-
közi autóipari cég győri és moson-
magyaróvári munkahelyére. Ver-
senyképes fizetés mellé, cafeteriát, 
szállást, munkába járást, bérelőle-
get biztosítunk. Érd.: 0670/415-9020 
- JOBmotive Kft.

CNC-gépkezelőket, forgácsolókat, 
gépjármű szerelőket, darusokat 
(felülről vezérelt), karbantartó vil-
lanyszerelőket keresünk győri mun-

kahelyre. Magas órabér! Győriek 
előnyben. 0670/604-1265, 0670/366-
5722, majsamunka@indamail.hu 
(NexCom Center).

Győrbe keresünk szakmunkásokat és 
betanított munkásokat kiemelt bér-
rel. Tel.: 0620/440-8355. Nivella Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, vil-
lanyszerelő munkakörbe dolgozókat. 
Amit biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munkába járás, 
hazautazási támogatás, bérelőleg. 
Érd.: 0670/415-9021 - JOBmotive Kft.

Komáromi munkahelyre vasúti jár-
művek szerelésére lakatosokat és 
villanyszerelőket keresünk. Kiemelt 
fizetés, egyéb juttatások. E-mail: 

balogh.gyula5@upcmail.hu. Tel.: 
060/376-6384 (Rail Technika Kft.).

CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat keresünk sárvári munka-
helyre, autóipari alkatrészeket gyártó 
partnerünkhöz. Hosszú távú munka-
lehetőség, kiemelten magas bérezés-
sel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazási költség-
térítés, távolabbról érkező kollégák-
nak igényes díjmentes szállás bizto-
sított. 0670/527-2554, femmunka.
eu@gmail.com (Cor-TexEuro Kft.).

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás és a bejá-
rás megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteriát, bérelőleget is biztosítunk. 
Érd.: 0670/600-9021 - JOBmotive Kft.

Hirdetésfelvétel:

9022 Győr,
Tátika u. 1.

Tel.: 96/310-991
e-mail: gyor@szuperinfo.hu
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Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

Jelentkezni önéletrajzzal az alábbi e-mail címeken lehet: 
 halmai.tamas@bv.gov.hu és takacs.eszter@bv.gov.hu. 

 Telefonos információ: 96/312-566

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés- 
végrehajtási Intézet 

•	 Segédelőadó (foglalkoztatási) (férfi, hivatásos,  
érettségi bizonyítvány, műszaki végzettség)

•	 Segédelőadó (biztonsági) (férfi, hivatásos,  
érettségi bizonyítvány, műszerész végzettség)

•	 Segédelőadó (letétkezelő) (hivatásos, érettségi bizonyítvány)
•	 Biztonsági felügyelő (férfi, hivatásos, 

 szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány)
munkatársakat keres.

99020001

Magas szinvonalú komplex gépek gyártásával  
foglalkozó német vállalat – a HEFTER Hungary Kft. - 

keres bővülő csapatába, nyúli munkahelyre,  
1 műszakos munkarendbe:

ELEKTRONIKAI  
ÉS MECHANIKAI  

SZERELŐT
Kisszériás komplex gépek összeszerelésére  

műszaki végzettséggel (villanyszerelő, műszerész,  
autószerelő, gépszerelő stb). 

Gépösszeszerelésben szerzett tapasztalat előnyt jelent, 
de ambíciózus, magabiztos, szakmájuk iránt elkötele-

zett pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Amit nyújtunk :
•	 Versenyképes jövedelem, prémium, 100%-os  

útiköltségtérítés, havi 60.000 Ft-os cafeteria.
•	 Kihívásokkal teli, változatos munka.
•	 Családias, jó légkör, jó csapat.
•	 Kulturált munkakörülmények.

A jelentkezéseket önéletrajz megküldésével írásban 
várjuk a balazs.czeiter@hefter.de  

e-mail címre, vagy postán  
a Hefter Hungary Kft., 9082 Nyúl, Ipar u. 1. címre! 

Érd.: 06-70/601-3087

99020003

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,

CNC gépkezelőket,
autószerelőket, vasúti jármű
szerelőket, mezőgazdasági

gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács

szakmunkásokat, férfi
betanított munkásokat!
Hosszú távú folyamatos
munkavégzésre. Szállás,

utazás biztosítva. Érd.: 8-16-ig.
Tel: 20/440-8355, Nivella Kft.

99020009

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

gyakorló munkatársat keres

   lakatos  
munkakörbe, hosszú távra. 
AWI hegesztő tudás előny!

Amit nyújtunk:
- kiemelkedő magas fizetés
- csapatban való munkavégzés

Érdeklődni a 
06-96/564-415-ös 

telefonszámon lehet.

www.interhorsetruck.eu

99020020

Műszaki rugógyártással  
foglalkozó, győri telephelyű  

CGR Hungary Kft. felvételre keres 
gépparknövekedés miatt

GÉPKEZELŐ 

munkatársakat betanított 
munkára.

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• cafeteria próbaidő után
• stabil, hosszú távú  

munkalehetőség 

Elvárások:
• min. alapfokú végzettség  

(8 általános)
• 3 műszakos munkarend 

vállalása

Jelentkezés írásban,  
fényképes önéletrajzzal.
E-mail: zsuzsanna.szurdoki@
cgr-international.com
Honlap: www.cgr.fr

99010058

99010050
99010049 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: Arrabona PostI 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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• Helyi hírek
• Bulifotók, babafotók 
• Nyeremények
• Győri programok

KonyhaKész 
tűzifa akció

Garantált
mennyiség
és minőség.

AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz), ÉGER
3 m3 felett ingyenes, pontos, 
megbízható házhozszállítás
14.000–16.000 Ft/m3

Tel.: 06-30/610-5164

(A kép csak illusztráció!)

EUTR: AA6139863

9809005198110086

99020011

 Valentina Bútorszalon

Nyitva: h.-p. 10-19-ig, szo.: 9-15-ig 
Tel.: +36-70/670-7707

ETO PARK GY R 1. EMELET
Ingyenes házhozszállítás 

Győr 50 km-es körzetében!

AKCIÓ! 
a készlet erejéig

GARNITÚRÁK RAKTÁRRÓL AKÁR AZONNAL!
99020017

Tokio maxi 
327 x 188 x 173 cm  
ágyazható, ágyneműtartós

Korfu U-form
ágyazható, 325 x 205 x 160 cm

Rodosz U-form
355 x 212 x 175  cm

279.700 Ft

109.100 Ft

379.000 Ft
299.000 Ft

319.000 Ft
249.000 Ft

Pavel kanapé 
mindennapi alvásra alkalmas fekvőfelülete: 140x200 cm

Akár raktárról azonnal!

Hajlított krómvázas étkezőszék
textílbőr kárpitozással.  
Választható színek:  
fekete, krém,  
latte, szürke

199.000 Ft
159.000 Ft17.900 Ft

Malibu Étkezőasztal
160/200 X 90 X 76 cm

139.000 Ft

Milánó gardrób
250 x 215 cm; 

62 cm mély;  
fehér, sonoma,  

san remo,  
szürke színben; 

 teljesen felszerelve


