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Land Plan Hotel***&Restaurant, Töltéstava, külterület 078/29 - 81-es számú főúton, az M1-es 
autópálya lehajtójától 500 m-re. 

Asztalfoglalás: 96/900-492 • Szobafoglalás, recepció: 96/900-490 E-mail: hotel@landplanhotel.hu

99020064

Welcome koktél
3 fogásos vacsora

fotósarok
Élo zene

4.990 Ft/fő!

2019. február 23-án  Farsangi Buli

SZERETNE ÉRSZŰKÜLET NÉLKÜL ÉLNI  
és megelőzni az ezekből adódó  

súlyos és tragikus következményeket?

Alsóvégtagi, nyaki, agyi érszűkületre
Szívkoszorúér-megbetegedéseire
Cukorbetegség érszövődményeire

Bármilyen érelmeszesedéses  
megbetegedésre

MOFETTA

KERINGÉS CENTRUM Győr, Buda u. 12.
Bejelentkezés, bővebb info: 06-20/374-1-374

SONOTERÁPIA

99020063

Klinikailag igazolt fizioterápiák  
érszűkület-kezelésre  

és érrendszeri veszélyek  
megelőzésére!

99020013

w w w . b u t o r k e l l e k . h u

Győr, Fehérvári u. 75. • Tel./fax: +36-96/440-255
Nyitva tartás: h.-p. 7-1630 óráig, szombat 8-12 óráig.

Szerelvények, tolóajtók, tárolórendszerek,
mosogatók, konyhai rácsok.

MINDEN, AMI EGY
BÚTORHOZ KELL!

98010032

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
98110086
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TERMELŐI BOROK
SOPRONI

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

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

98100039

Napelemrendszerek 

NINCS TÖBBÉ VILLANYSZÁMLA! 
NINCS TÖBBÉ FŰTÉSSZÁMLA!

A részletekért HÍVJON MOST!
Mitring Krisztina 06-30/364-43-06

A nap ingyen süt!

99020056
KIEMELT  

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL!

Hirdessen  

50% kedvezménnyel  
a Győri Szuperinfóban!*

FIGyelem!

Hirdetés szövege:

Kérjük, aláírásával igazolja, hogy a lenti feltételeket elfogadja! (Irodánkban csak 
aláírt apróhirdetési megrendelő kupont áll módunkban elfogadni.)

Győr, 2019.__.__. aláírás

kategória:

 Vegyes

 Eladó ingatlan

*Az akció a 2019.02.28-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. TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

TUTI BÚTORBOLT

99020054

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

69.900 Ft-tól

Franciaágy Étkező

Delta sor
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KANAPÉK 51.500 Ft-tól

KONYHA, ÉTKEZŐ ÉS TÁLALÓ AKCIÓ!

SZEKRÉNYSOROK: 89.000 Ft  77.900 Ft-tól

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

TV INTERNET MOBIL

I

99020060

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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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

98030059

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

Rigips 
vakolat 
3-6 mm 20kg 

bruttó  2.800 Ft/db
1400Ft/kg

99020062
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JUKI HZL-70
• 80 öltésminta
• automata elvarrás
• tűpozíció-  
 állítás
• tűbefűző

139.900 Ft

125.900 Ft

JANOME 920
• 21 varróprogram
• 1 lépéses automata  
 gomblyukasztás
• szabadkar 67.900 Ft

61.000 Ft
JUKI HZL 80 H

• 197 öltésminta
• 7-féle gomblyuk
• sebességszabályozás  
 közvetlenül a gépen is 159.900 Ft

145.000 Ft

Hungarocell tojások 

és egyéb formák

45 Ft-tól

Az akció visszavonásig tart.

99020002

TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

W W W . T E T O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT! +36 30 / 476 78 38

99
02

00
42

Visszavonásig!
TAVASZI AKCIÓ

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!

2019.02.22-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

ÓRIÁSI ÉV ELEJI BÚTORVÁSÁR

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

99020055

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

Ágyak

Jet-Set sarok
ágyazható

34.900 Ft-tól

Ágyazható  
kanapék

269.900 Ft helyett  119.900 Ft 279.900 Ft helyett 129.900 Ft

Montana sarok
ágyazható, textilbőr

339.900 Ft helyett 129.900 Ft

Aldo Kis sarok
ágyneműtartós, ágyazható

339.900 Ft helyett  154.900 Ft

Quadro U-forma

409.900 Ft helyett 199.900 Ft

Mintika U-forma 
textilbőr

Blanca sarok
állítható fejtámlák

299.900 Ft helyett  129.900 Ft
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I. Arrabona  
Állásbörze

2019. március 01. 
9-17 óráig  

ETO Park  Élményközpont

nincs munkahelyed,  
vagy csak gondolkozol a váltáson?  

Szeretnél több lehetőségről  
egy helyen tájékozódni? 

látogass el állásbörzénkre,
regisztrálj a helyszínen, 

és nyerj laptopot!

99020065
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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

99010036

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!

99020053

Tipp:
Jöhet a citrom reggel, 
délben, este, akár lefekvés 
előtt? Igen!
A citrom savas gyümölcs, 
de a gyomorba jutva,  
a szervezetbe kerülve remek 
a lúgosító hatása.
Igyunk citromos vizet 
fáradtság, levertség, 
csökkenő teljesítőképesség, 
kimerültség, fejfájás ellen. 
Fogyasztásával ráadásul 
a kórokozókkal szembeni 
ellenállásunk is nő.

jáTék

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

Mely betegség jellemzői a következők?

Nyeremény: A helyes megfejtést beküldők között 2.500 Ft értékű  
ajándékutalványt  sorsolunk ki a Nails by Nóri felajánlásából.

Múlt heti játék nyertese: Kósa Erzsébet (Győr)

gyógyÉSZ

Megfejtését küldje be 2019.02.20-án 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben 
(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben (gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre).

A betegség tulajdonképpen a mellhártyalemezek közötti kóros levegőgyülem, mely a tüdő összeesését 
okozza. Lehet spontán kialakult vagy balesetből származó. Előfordulása férfiaknál (sovány, magas)  
gyakoribb, általában 20-30 év között és 60 éves kor körül. Tünetei: hirtelen, többnyire nyugalomban  

fellépő mellkasi fájdalom, köhögés, fulladás. Befolyásoló tényező a dohányzás.

Ebben a betegségekkel teli időszakban 
gyakoriak a felső légúti megbetegedések, 
melyek gyakorta makacs köhögéssel páro-
sulnak. Fontos azonban, hogy tudjuk mivel 
állunk szemben, ugyanis máshogy kell ke-
zelni a száraz és a hurutos köhögést.

Száraz köhögés

A száraz köhögés nem jár váladékkal és 
olyan érzés kíséri, mintha gombóc lenne a 
torkunkban, melyet a szervezet rohamsze-
rű köhögéssel próbál megszűntetni. Fontos, 
hogy ne kezeljük félre, ezért ne alkalmaz-
zunk köptetőt, mert az súlyosbíthatja a tü-
neteket. Azonban sokat segíthet a sós vízzel 
történő gargalizálás, a gyömbéres-mézes tea 
és a gyógynövények.

Hurutos köhögés

A légúti nyálkahártya gyulladása ered-
ményez hurutos köhögést, ami azt jelenti, 
hogy a nyálkahártya több váladékot termel, 
így próbál megszabadulni a kórokozóktól. A 
leghatékonyabb módszer az ilyen köhögés 
kezelésére, ha segítünk a szervezetnek minél 
hamarabb kiüríteni a felgyülemlett váladé-
kot, ezt pedig bőséges folyadékfogyasztással 
érhetjük el. A folyadék hígítja a váladékot és 
segíti a letapadt hurut felköhögését. Segít-
hetnek még a váladékoldó készítmények és 
a gyógynövények is.

Fontos, mielőtt elkezdjük kezelni a köhö-
gést, keressük meg a kiváltó okot, és annak 
megfelelően válasszuk ki a legjobb kezelé-
si módszert!

Köhögés FEBRUÁRI
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

99020058

Sinupret® belsőleges  
oldatos cseppek 50 ml

Wick TriActin citrom ízű por  
belsőleges oldathoz 10 db
Citrom ízű forróital por, mely a megfázás 6 tünetét enyhíti: 
a lázat, fejfájást, izomfájdalmat, torokfájást, orrdugulást 
és még a hurutos köhögést is. 12 éves kortól.  Vény nélkül 
kapható gyógyszer.

Robitussin™ Antitussicum  
szirup 100 ml

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

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült gyulladása-
inak kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény. Hatóanyagai 

gyulladáscsökkentő, nyákoldó hatásúak, megkönnyítik a 
letapadt váladék kiürülését. Vény nélkül kapható gyógyszer.

AKCIÓS ÁR:

1.780 Ft
35,6 Ft/ml

184 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

1.840 Ft

15,6 Ft/ml

AKCIÓS ÁR:

1.555 Ft
Enyhíti a makacs, száraz, irritatív köhögést, 
ráadásul igen kellemes ízű. Hatóanyaga a 
dextrometorfán, mely köhögéscsillapító hatású.
Egészségpénztári kártyára vásárolható.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.
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Apró HIRDESSE MEG  
ELADÓ INGATLANÁT  

NÉMET ÉS HOLLAND  
TERÜLETEN IS!  

Infó: Lux Cecília  
06-70/601-1010  

www.dieungarnimmobilien.de

99010024

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

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

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI NEM FOGJUK! 
CSAK ELADJUK 
INGATLANÁT!

99020057

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr-belváros szívében,  
1. emeleti, társasházi lakás  
(2 háló kialakítás mű-
szakilag) Győrben 3 szoba+  
nappalis, exkluzív, családi 
ház-nyaraló Sárás I-en (Győr 
belterülete) eladó kis kert-
kapcsolattal: 34.000.000 Ft.  
Érd.: 06-70/488-9717.

Győr-Nádorvárosban 2 
szoba+nappalis lakás el-
adó. Ár: 35.400.000 Ft. Érd.:  
06-70/646-1799.

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-belvárosban, az Ár-
pád úton, 73 m2-es, nappali 
+ 2 szobás, második emeleti 
téglalakás 30.900.000 Ft-ért 
eladó. Érd.: 06-70/399-8262.

Önt is csak 
hitegetik  

az ingatla-
nosok?

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

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

98090051

utána• Bejárati és beltéri ajtók felújítása
akár 1 nap alatt, 24 féle színben!
(Teliből üvegeset, üvegesből telit.)

• Régi faablakok javítása,
korszerűsítése (Passzítás, javítás, 
hőszigetelés, speciális gumibemarás, 
hangszigetelés.)

• Műanyag ablakok felújítása,
korszerűsítése.

• SOFA típusú ablakok 
szervizelése, beállítása,
hőszigetelt üveg cseréje.

Nem kell többé az ajtókat festeni!

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁS 
GARANCIÁVAL!

Nem kell többéaz ajtókatfesteni!

Lúg és saválló 

PVC bevonat!Lúg és saválló 

PVC bevonat!

Fehér János
Európa Nr. 1 renoválója

                előtte

06-30/651-3945 
97050467

"Az értelmi 
fogyatékosok 

fejlesztéséért" 
Közhasznú 
Alapítvány 

kuratóriuma 
ezúton fejezi ki köszönetét 

mindazoknak, akik 
jövedelemadójuk 1%-át 

az Alapítvány támogatására 
ajánlották fel.

Az így befolyt összeget, 
827.509 Ft-ot, 

autista tanulóink fejlesz-
tését és relaxációját segítő 

helyiség kialakítására, 
valamint babzsák fotelek 

és sportlabdák vásárlására 
fordítottuk.

Az alapítvány számlaszáma:
10403356-33511399-00000000

 Adószáma:
19111366-1-08

99020050

ELADÓ INGATLAN
Vonyarcvashegyen, strand közelében, 
3 hálószobás + nappalis szerkezetkész 
ház, 600 nm-es telken 25 millió Ft-ért 
eladó. Tel.: 0630/298-4499.

Gyenesdiáson, frekventált helyen, a 
strandra vezető utca mellett, 5 szobás 
ház 747 nm-es telken, tulajdonostól 
eladó. Tel.: 0630/298-4499.

Győr-belvárosban, Bisinger sétányon, 
karbantartott polgári ház I. szintjén, 83 
nm-es, nappali és 2 szobás, amerikai 
konyhás, 2 fürdős, teljes körűen fel-
újított, egyedi fűtéses, műanyag abla-
kos, tehermentes téglalakás, parkolá-
si lehetőséggel eladó. Ár: 31,9 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Belvárosban, az Újkapu utcá-
ban, téglaépítésű, első emeleti, 2 
szobás, 68 nm-es, világos, polgári 
stílusú társasházi lakás új nyílászá-
rókkal, új egyedi gázkazános fűtés-
sel, tulajdonostól eladó. Ár: 24,9 M Ft. 
Érd.: 0630/862-9704.

Győrzámolyon, forgalommentes utcá-
ban, 656 nm, 20 m széles összköz-
műves telken, 92 nm-es, nappali és 
3 szobás, szigetelt, önálló tégla csa-
ládi ház eladó. Ár: 36,99 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Nádorváros csendes, átmenő for-
galomtól mentes utcájában, 663 nm-
es, 14 m széles összközműves telken, 
64 nm-es, 2 szoba-konyhás, felújítást 
igénylő tégla családi ház, eladó. Ár: 
38,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Gyárvárosban, Belváros és Árkád 
közelében, 16 lakásos társasház III. 
szintjén, 62 nm-es, 2 szoba-konyhás, 
erkélyes lakás, saját tárolóval, parko-
lási lehetőséggel eladó. Ár: 19,8 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győrszentiván központi, de csendes 
részén, 110 nm-es, nappali és 3 szo-
bás, teraszos, erkélyes, belső kétszin-
tes, téglaépítésű ikerház rész, hoz-
zá tartozó, igény szerint választható 
méretű telekrésszel eladó. Ár: 26,2 M 
Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbarát központi részén, 82,5 
nm-es, nappali és 3 szobás, 2 tera-
szos, 2 fürdős, szigetelt társashá-
zi téglalakás eladó. Ár: 34,99 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Sárás I-en, 50 nm-es tégla ház 
eladó. A telek 434 nm, parkosított, 
faházzal, fúrt kúttal, automata öntö-
zőrendszerrel, ipari árammal ellátott, 
30%-ban beépíthető. A fűtést modern 
gázkonvektor és infrapanel szolgál-
tatja, a melegvizet villanybolyler és 
szabadtéri víztartály is biztosítja.  
Ár: 19,8 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrladaméron, 426 nm telken, új 
építésű, 92 nm-es, nappali és 3 szo-
bás ikerház rész, háztartási helyiség-
gel, kamrával, terasszal, fedett autó-
beállóval, fűtéskész átadással eladó. 
Ár: 26,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

INGATLANT KERES
Fiatalember albérleti szobát keres 
hosszú távra Győrben és környékén. 
0620/450-0318.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Nyílászárók passzítása, szigetelé-
se, redőnyök, szúnyoghálók, árnyé-
kolók készítése, javítása. Penész-
mentesítés. 0630/294-6022.  
www.peneszeltavolitasa.hu.

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

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

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

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. 

Fűtésrendszer gépi átmosása! Radiá-
torokban, csővezetékekben lerakódott 
iszap, egyéb szennyeződések eltávo-
lítása. Kazán hatásfoka javul. 5-20% 
energia megtakarítás. 0670/519-1964.

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.

Hidegburkolást vállalok Győr és kör-
nyékén. 0670/303-8903.

Fametszés, kertásás, sövényvágás, 
fakivágás, gyökérkivétel, faültetés, 
fűnyírás, fűkaszálás! 0630/403-6810, 
0696/826-322.

Gipszkartonozási munkák: álmennye-
zetek, szerelt falak, tetőterek, festés, 
tapétázás. 0670/434-0125.

Takarítás: házak, lakások, iro-
dák, egyéb épületek takarítása. 
06-70/434-0125.

Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. 
Ingyenes felmérés! Kedvező ár! Tel.: 
0620/481-8124.

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

Munkájára igényes szobafestő-mázoló 
és tapétázó, azonnali kezdéssel, rövid 
határidővel, kedvező áron, munkát vál-
lal. 0620/448-9567.

Kárpittisztítás! Autókárpit, ülőgarnitú-
rák, fotelek, székek, matracok tisztítá-
sa rövid határidővel. 0670/630-8245.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 0670/637-4750.  
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
Nyaraljon Balatonbogláron a Kentaur 
Üdülőfaluban. Direkt előfoglalással 12 
% kedvezmény! Üdülőházak, hotel-
szobák, kastélyszálló, fürdőmedencék, 
étterem stb. Tájékoztatás: 0630/989-
9754, 0685/353-200. E-mail: 
kentaurbalaton@kentaurbalaton.hu, 
www.kentaurbalaton.hu.

VEGYES/RÉGISÉG
Figyelem, felvásárlás! Február 20., 
szerda, 10-16 óráig a Rába Hotel kon-
ferencia termében. Törtarany: 6.100 
Ft/g-tól, fazonarany: 9.000 Ft/g-tól. 
Régi karórák felhúzóstól az automatá-
ig. Festmények, ezüsttárgyak, Heren-
di, Zsolnay, borostyán. Arany-, ezüst 
pénzérmék, tallérok, papírpénzek, 
képeslapok. 0670/381-6345.

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

Gáztűzhely, bontott tölgy parketta, 
ajtók, redőnyök, könyvek, felnőtt nad-
rágpelenka eladók. 0630/302-6149.

Körfűrész, szalagfűrész 220-as, 
húsfüstölő, házi készítésű eladó. 
0670/595-9975.

Dunnákat, párnákat, porcelánt vásá-
rolok, szarvas agancsot, régi búto-
rokat, hangszereket, festményeket. 
0670/392-2725.

Felvásárlás! Hotel Rába Győr, Árpád 
u. 34., április 01., április 15., május 

06., május 20., 9-12 óráig. Törtarany-
fazonarany, briliáns-ékszerek, karórák-
zsebórák, ezüst, műtárgy, festmény, 
antik bútor, hagyaték. louisgaleria.hu 
Tel.: 0630/944-7935.

Készpénzért veszek bakelit lemezeket, 
diafilmeket, diavetítőt, régi pénzeket, 
kitüntetéseket. 0630/194-9356.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: 0670/669-7777.

ÁLLAT/KISÁLLAT
100-120 kg-os hízó eladó. 
0630/161-7113.

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók stb. ked-
vezménnyel, garanciával, 10 napos 
szállítási határidővel helyi szakem-
bertől. Kérjen ingyenes árajánlatot!  
w w w . r e d o n y o s a t t i l a . h u .  
Érd.: 0630/235-0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása szakszerűen, ver-
senyképes áron, törmelék elszállí-
tással! Földmunkálatok vállalása! 
0670/905-3020.
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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.

A győri telephelyű  
Pannon Tools Kft.  

keres

• 5 fő operátort
• 1 fő gépi  

forgácsolót
• 1 fő szerszám 

karbantartót
• 1 fő takarítót
Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés
Jelenléti bónusz  
és teljesítmény utáni  
bónusz
Munkába járási támogatás

Érdeklődni lehet  
a 96/504-912-es  
telefonszámon 9-14 óráig.

99
02

00
47

Profi értékesítőket, viszont- 
eladókat keresek fogyasztá-
si termékek forgalmazására.  

Érd.: 06-20/375-2923  
Weiszné R. Judit ev.

99020061

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

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, nyomon- 

követhetőség biztosítása
• kisebb karbantartási feladatok 

ellátása

ELVÁRÁS:
• kovács teamben betanított  

munkafolyamatok elsajátítása
• 3 lépcsős kovácsképzésünk  

(elmélet+gyakorlat) megkez-
dése 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 jövedelem

szükség 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!

98090043
A Lear Corporation Hungary Kft. győri telephelye

MUNKATÁRSAKAT KERES, akár azonnali kezdési lehetőséggel!

Több kihívás. Több lehetőség. Több juttatás.
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, további információt kaphat:

Tóth Ildikó (e-mail: itoth03@lear.com, tel.: 06-70/777-40-46).

NYITOTT POZÍCIÓINK:

Összeszerelő/Kárpitos

Raktáros/Komissiózó

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetés 

( Elérhető jövedelem a harmadik hónaptól br. 270.000 Ft+egyéb juttatások)

Béren kívüli juttatások (cafeteria, a bruttó bér 10 %-a + évi 80.000 Ft)

Teljesítmény prémium (teljesítménytől függően a bruttó fizetés max. 25 %-a)

Ingyenes céges buszjárat, utazási költségtérítés

Hazautazási támogatás

Ingyenes munkásszállás

Albérlet-támogatás (br. 35.000 Ft)

Belépési bónusz (2. hét után br. 45.000 Ft és a 6. hónap után br. 45.000 Ft)

Megtartási bónusz (3 év alatt 1 év munkaviszony után br. 160.000 Ft, 2 év után 

br. 190.000 Ft, 3 év után br. 290.000 Ft a mindenkori érvényes szabályzat alapján )

Jelenléti bónusz ( 1 év alatt br. 200.000 Ft )

Tesztírás keddenként
9.00 órakor 

cégünk telephelyén.
Cím: 9027 Győr, Körtefa utca 6. 

99020049

Hirdetésfelvétel:
96/310-991

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

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 biztosí-
tott. 0670/527-2554, femmunka.eu@
gmail.com (Cor-TexEuro Kft.).

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

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szál-
lás és a bejárás megoldott. Kiemel-
kedő bér mellett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteriát, bérelőleget 
is biztosítunk. Érd.: 0670/600-9021  
- JOBmotive Kft. -

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. 
(Pabian&Partners).

Ausztriai night klub keres pultos 
kolléganőt társalgási szintű német-
nyelv-tudással. +43/6601582020. 
(Pabian&Partner).

Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház, Győr pályázatot hirdet főkönyvi 
könyvelő, ápoló, műtőssegéd, műté-
ti szakasszisztens, klímaüzemelte-
tő, elektrikus munkakörök betöl-
tésére. Pályázatok megtekinthetők  
a www.petz.gyor.hu oldalon.

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Tel.: 0670/415-9021. 
- JOBmotive Kft. -

Komáromi munkahelyre vasúti jár-
művek szerelésére lakatosokat, vil-
lanyszerelőket, mezőgazdasági gép-
szerelőket, kábelszerelőket keresünk. 
Kiemelt fizetés, egyéb juttatások. Tel.: 

0630/376-6384, e-mail: balogh.gyu-
la5@upcmail.hu (Rail Technika Kft.).

Az Adapt Kft. TARGONCÁSOKAT és 
VONTATÓSOKAT, valamint RAK-
TÁRI KISEGÍTŐ KOMISSIÓSOKAT 
keres Győrbe, Tatabányára, Oroszlány-
ba, 2-3 műszakos munkarendbe, ver-
senyképes fizetéssel, szállással és heti 
hazautaztatással. Tel.: 0670/882-2105.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagyar-
óvár és Sopron környéki) autóipari és 
fémipari nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesztő stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdek-
lődni 8-20 óráig a 0670/639-9920 
telefonszámon - JOBmotive Kft. –

Könnyű tanyai munkára, állatgondo-
zó-gyakorlattal rendelkezőt ott lakás-
sal felveszek. Tel.: 0630/843-3322. 
Tóth Imre.

www.arrabonamedia.hu
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