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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

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

99090068

ABLAKFELÚJÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL, GARANCIÁVAL!
• SOFA ablakok • régi ablakok
• műanyag ablakok

Másodlagos vízvezető elhelyezése

• Hőszigetelt üveg csere
• vasalat-beállítás • gumicsere

30/630-7328 • nett.ablakszerviz@gmail.com
www.ablakszerviz-movar.hu 99020029

27 éve az Önök  szolgálatában

A SZÁMODRA LEGJOBB MUN-
KALEHETŐSÉGEK GYŐRBEN 
ÉS KÖRNYÉKÉN! SZÁMTALAN 
LEHETŐSÉG EGY HELYEN!
Segítünk felvételt nyerni és beillesz-
kedni! Hetente előleg! Bejelentett 
munkaviszony! Ingyenes szállás, 
albérlet-támogatás! A MENTON Jobs Kft.
segít Neked megtalálni a legjobb 
munkahelyet!
Nyitott pozíciók: csomagoló; operá-
tor; gépbeállító; targoncavezető stb.! 
Kettő és több műszakos,  
illetve folyamatos munkarend,  
ahol 4 nap szabad!
Kereseti lehetőségek:  
NETTÓ 160.000 Ft-tól  
350.000 Ft-ig!
Ezt ne hagyd ki!  
Érdeklődj munkanapokon:  
+36-70/319-2144 - Visszahívunk!

99090076

CSIKUSZ-CSIK KFT.
H-9023 Győr Fehérvári út 80. (EPFU telep)

Tel: 06-30/8-700-600
E-mail: csikuszo�ce@gmail.com
Web: www.trapezcsikusz.com

TRAPÉZLEMEZ- 
CSEREPESLEMEZ 
KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ
950 Ft+ÁFA/m2-től

bruttó: 1207 Ft/m2-től

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICS-
PANEL FORGALMAZÁSA!  

98010065

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

9011 Győr, Egysori út 1.  •  06-20/9-566-303

99100065

ALUMÍNIUM  
REDŐNYÖK  
RAKTÁRRÓL, TÖBBFÉLE SZÍNBEN

Rába-Ablak Kft.
INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS 

99090042

A MÁV Zrt. munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:

felsővezeték szerelő (Kimle, Nagyszentjános)
kocsirendező/tolatásvezető (Győr, Hegyeshalom, Komárom)

váltókezelő (Győr, Hegyeshalom)

KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:

forgalmi szolgálattevő (Győr, Hegyeshalom, 
Lébény-Mosonszentmiklós, Öttevény, Mosonmagyaróvár)

SZAKIRÁNYÚ KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:

alállomás karbantartó (Kimle)
pályafenntartási technikus (Komárom, Tatabánya)

pályamunkás (Győr, Hegyeshalom

Amit ajánlunk:
 hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és jövedelem, választható 
béren kívüli juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, utazási kedvezmény.

Jelentkezését a www.mavcsoport.hu/karrier oldalon várjuk.

99100066
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A gyümölcsfaültetésről:
Az őszi gyümölcsfaül-

tetés jobb, mint  a tavaszi, 
mert ilyenkor nagyobb 
a begyökerezési esély  a 
több csapadék miatt.  
A gyümölcsfaületéskor 
ajánlott szarvasmarhatrá-
gya elhelyezése a gyökérzet 
alá 50 cm-rel, mert ez növe-
li a talaj tápanyagtartalmát. 
Ősszel a szabad gyökerű 

gyümölcsfákat lehet ültet-
ni, ezek kedvezőbb árfekvé-
sűek, mint a konténeresek.  
A gyümölcsfa-ültetésnél 
70x70-es ültetőgödör-ásás, 
gyökér-, főgyökér-visszavá-
gás, visszafrissítés szük-
séges. Néhány gyümölcs-
fa porzófajtát igényel, ha 
500 m-en belül nincs meg 
a párja, kettő különböző 
fajta ültetendő. A porzás-
ról 500 m-en belül a méhek 
gondoskodnak.

A rózsákról: 
A rózsák legjobb ülteté-

si ideje az ősz, lombhullás 
után (október 15.) egész 
odáig míg meg nem fagy 
a talaj.  Az őszi ültetéssel 
nyerünk egy évet; a gyö-
kéren lévő friss hajtások 

már kora tavasszal bein-
dulnak.  A kertek szoliter 
növénye, királynője lehet 
a magastörzsű rózsafa, 
melynél idegen törzsre ke-
rül feloltásra a vágó- illet-
ve parkrózsa. A vágórózsa 
(Teahibryd) a nagy virágza-
tú fajtákhoz tartozik, általá-
ban 3x virágzik egy évben.  
A parkrózsa (Polyantha) ki-
sebb virágzatú, viszont vi-
rágzása folyamatos. A ró-
zsákhoz javaslom levendula 
beültetését. A levendula 
illatától kevésbé hajlamos  
a tetűsödésre, így rovarok 
elleni permetezése egy év-
ben egyszer elengendő. 

A sövényekről: 
  Ha sövénytelepítésre 

adjuk a fejünket, érdemes 
nem csak tujasort ültetni, 
hiszen, ha egy egyed is ki-
pusztul, szinte lehetetlen 
úgy pótolni, hogy az újra 
egységes, szép képet mu-
tasson. Ráadásul a szél-
sőséges időjárás erősen 
pusztítja ezeket az örök-
zöldeket, amelyek már 
évtizedekkel ezelőtti el-
terjedésükkor is nehezen 
illeszkedtek a magyaror-
szági klímához. Az utóbbi 
években a gombabetegsé-
gek egyre gyakrabban ká-
rosítják, emellett a hosszú, 
nyári meleget is nehezen 

tűrik. Érdemes tehát más 
lehetőségeket keresni…

Sövények kialakítására 
a következő növények ja-
vasoltak, amelyek kevésbé 
hajlamosak a megbetege-
désekre: korallberkenye, 
babér, tűztövis, Leyland-
ciprus, fagyal. Érdemes 
többfajta növényt telepíte-
ni, hogy megtörjük a mo-
notonitást. Ezáltal válto-
zatosabb, színesebb lesz 
a kertünk és egészsége-
sebb is! 

A talajról:
A Győr környéki ta-

laj meszes, melyet sem-
legesíthetünk vörösfenyő 
hánccsal, kávézaccos be-
öntözéssel, fenyőtűlevél-
lel. Ezáltal savanyú talaj 
jön létre, mely  alkalmas 

rhododendron, hortenzia, 
áfonya, magnólia, hamis-
ciprus beültetésére. 

Őszi kertészkedés
■■ Mi lehetne tökéletesebb időtöltés egy természetkedvelő számára, mint a kellemes őszi  

időben felvenni a kesztyűt, és a lehullott színes falevéltakaró között nekilátni a kerti  
munkálatoknak, az őszi udvart rózsákkal, gyümölcsfákkal beültetni? 

Becsák Ildikó
Pendula Díszfaiskola

Szakértőnk:
99100071

Győr, 82-es balatoni út kivezető szakasza
(KISMEGYERI VASÚTI ÁTJÁRÓ UTÁN 50 M-RE)

Nyitva: h.-p. 9-17 h, szo. 9-16 h,  
Tel.: +36-70/392-5131

SÖVÉNY- 
ÜLTETÉSRE  
AJÁNLJUK:

GYÖKÉRCSOMAGOLT 
GYÜMÖLCSFAVÁSÁR

GYÖKÉR- CSOMAGOLT

BABÉR,
KORALLBERKENYE, 
LEYLAND-CIPRUS, 
TŰZTÖVIS
FAGYAL

Magnolia Garden 
kertészeti áruda

• őszi, színes  
 balkonnövények
• virágzó évelők, tökök,  
 dekorációs kiegészítők
• bogyós gyümölcsök

99100075

Győr, Bácsai u. 18. 
Nyitva tartás: h.-p. 9-1730, szo. 9-13 h (tartós esőben zárva)

Október közepétől 100-fajta

szabadgyökerű gyümölcsfa.

krizantém

koszorúk  

OTTHON
melléklet
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KÉSZÜLJÜNK FEL A TÉLRE EGYÜTT!
AJTÓ - ABLAK - PARKETTA

•	 Műanyag	nyílászárók	gyártása	 
rövid	határidővel!

•	 Dekorfóliás,	CPL	beltéri	ajtók	több	mint	 
60-féle	színben.

•	 Laminált	parketták,	Vinyl	padlók,	 
közel	200	bemutatott	darab	

INGYENES	HELYSZÍNI	FELMÉRÉS,	ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS	

Győr,	Rákóczi	F.	u.	67.	(Árkád	mellett)	•	+3630/7503361,	+3696/204-391
info@arcadehome.hu	•	www.panoramaablak.hu	/						GyorArcadeHome

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
09

00
02

Visszavonásig!
ŐSZI AKCIÓ

29090010

HUSQVARNA SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Tel.: 96/523-787, 30/9272-867, 30/9932-185  • hq-gyor@hq-gyor.hu · www.hq-gyor.hu

Győr, Szent Imre u. 71. • Nyitva tartás: H-P: 8-16.30, Szo: 8-12

Az Ön Husqvarna szakkereskedője:

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 135 
Könnyű és hatékony hobbifűrész, mindazok számára,  
akik rendkívül könnyen indítható és kezelhető fűrészt keresnek.

40,9 cm³; 1,5 kW; 14"; 4,4 kg

78 900 Ft

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 372 XP®
Igazán professzionális fűrész a magasabb  
közép-kategóriában. Igényes munkákhoz készült,  
csekély súllyal, nagy teljesítménnyel és gyors felpörgéssel.

70,7 cm³; 4,1 kW; 20"; 6,5 kg

244 900 Ft

TÉLI LÁNCFŰRÉSZ AKCIÓ

Az akció 2017. január 16-ától február 6-áig a készlet erejéig érvényes.

HQV_Teli_Akcio_Partner_hird_A5_fekvo_2017_v2.indd   1 18/01/17   13:42

ŐSZI 
AKCIÓ!

A
z akció 2019.11.08-ig, ill. a készlet erejéig tart.

LOMBFÚJÓK

LÁNCFŰRÉSZEK

már 49.900 Ft-tól

már 109.900 Ft-tól

ROBOTFŰNYÍRÓK már 299.900 Ft-tól

már 108.900 Ft-tól

FŰKASZÁK

KIVÁLÓ MINŐSÉG  
SVÉDORSZÁGBÓL

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

Készleten:  aKác, cser,  
tölgy, büKK, gyertyán

Tel.: +36-30/758-1137

10 m3-tôl ingyenes házhoz szállítás! 
Garantált mennyiség és minôség, 

gyors kiszállítás hétvégén is!

konyhakész tûzifa

EUTR: AA6371120

14.000–
16.000 Ft/m3tûzifa 

akció

99100064

98110086

egyedi exkluzív KANDALLÓK

A kandallók Győrben megtekinthetők! HÍVJON! +36-20/228-2500 

99090081

Nagyon régi lakberendezési 
trükk, hogy világos alap-
színeket használva tágas-

abbnak lát-tathatjuk a teret.

TIPP:

játék

Megfejtését küldje be 2019.10.30-án 14 h-ig
szerkesztőségünk címére levélben

(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben
(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu).

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

Melyik építészeti stílus  
jellemzőit soroljuk fel  

az alábbiakban?
Bonyolult, túldíszített formák.  

Erős kontrasztok. Misztika,  
látványosság, titokzatosság.

Múlt heti játék nyertese: Viczina Tamásné (Győr)

OtthOn játék

OTTHON OTTHON

A helyes megfejtést beküldök között  
borválogatást sorsolunk ki  

a Pécsinger borászat felajánlásából.

Kajárpécen 70 nm-es, felújított, tégla 
szerkezetű családi ház eladó. 

Az ingatlan közművesített,  
a korszerűsítési munkákat elvégezték. 
Azonnal költözhető! Ára: 8.900.000 Ft

Érd: 36-70/4511-888 
www. gyor.stonehengeingatlan.hu

99100070
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99100068

KERSNER BÚTOR OUTLET

2019.11.01 -IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

ETO-Park Pláza, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. • Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351
Nyitva: h.-p. 10-19 h, szo.-v. 9-15 h • www.kersner.hu

Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!

HATALMAS ŐSZI BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

149.900 Ft helyett 39.900 Ft

Sarkok puffal

Kanapék

239.900 Ft helyett 79.900 Ft

349.900 Ft helyett 159.900 Ft

159.900 Ft helyett 29.900 Ft

39.900 Ft-tól

29.900 Ft-tól

Ágykeretek

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

Fotelek

19.900 Ft-tól

Pappenburg  
sarok

329.900 Ft helyett 159.900 Ft

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

259.900 Ft helyett 129.900 Ft

Papenburg 
sarkok

Papenburg  
sarok
textilbőr

189.900 Ft helyett 79.900 Ft

N&D sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

429.900 Ft helyett 169.900 Ft
Tobi Big Szófa

249.900 Ft helyett 79.900 Ft

Star sarok 
+fotel 
ágynemű- 
tartós,  
ágyazható

Josy U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

Jonas sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Proximo sarok
ágynemű- 
tartós,  
ágyazható

Sevilla U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

Carina sarok

349.900 Ft helyett 169.900 Ft

194.900 Ft helyett 89.900 Ft

John  
U-forma

339.900 Ft helyett 149.900 Ft

Caro U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

289.800 Ft helyett 119.900 Ft

Tom Tailor 
Big Club Style 
Szófa 
+puff

Benedetto 
sarok

279.900 Ft helyett 79.900 Ft

269.900 Ft helyett 109.900 Ft

Norma sarok
ágyazható

OTTHONOTTHON
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Apró

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

99100069

9030 Győr, Verseny u. 32.

Győr- Szigetben jó ál-
lapotú, első emeleti 
garzonlakás azonnali 
költözéssel eladó! Ár: 
16.450.000 Ft. Érd.:  
06-70/977-7839

Győr-Nádor városban 
eladó egy 1,5 szobás, 
felújított, téglalakás! 
Ár: 17.900.000 Ft. Érd.:  
06-70/977-7832.

Győr-Marcalvárosban 
49 m2-es, 2 szobás pa-
nellakás eladó. Érd.:  
06-70/632-4354.

Eladó teljesen felújí-
tott, 68 m2-es, 2 szo-
ba + nappali + hallos 
lakás Győrben! Érd.:  
06-70/489-2014.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

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

VÁLLALJUK CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSÉT 
tervezéstől kulcsrakész állapotig
25 éves szakmai tapasztalattal,  

számos referenciával.
Merior Team Kft. 06-20/282-7882.

99090054

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
99100039

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS
Konyhák, gardróbok, előszobák

10% kedvezménnyel
október 31-ig.

Hívjon! 06-20/597-9052

TÖLTÉSTAVAI
PÁLINKAFŐZDE

Hagyományos kisüsti és egylépcsős technikával 
dolgozunk a tavalyi áron.

1.700 Ft/liter pálinka
(Jövedéki adó: 835 Ft/l • Főzési díj: 865 Ft/l) 

Előjegyzéseket az alábbi telefonszámon fogadunk:

20/572-0524 • 20/428-0850
Töltéstava, Iskola u. 51. • www.propalinka.hu

96070052

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

 Kanna: +250 Ft/db

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Tel.: 06-70/331-74-62 • Nyitva: h.-p. 8-16 h, szo. 8-12 h
Győr, Bajcsy-Zs. u. 24. (volt Finommechanika udvarában) 98100040

ŐSZI BORAJÁNLAT

99080048

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

ELADÓ INGATLAN
Győr-Ménfőcsanakon 1115 nm-es telken,  
kb. 85 nm-es, 2 nagy szobás, külön kony-
hás és étkezős, tégla építésű családi ház 
várja leendő tulajdonosát. Ár: 29,9 M Ft. 
Tel.: 0620/428-4477.

Nyúlon 677 nm-es telken egyenként 76 nm-
es, nappali és 3 szobás, teraszos, család 
számára ideális elosztású ikerház, kamrá-
val, udvarrésszel, 2020 tavaszi fűtéskész 
átadással eladó. Ár: 29,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrben, a Bercsényi ligetben belső udva-
ros társasház II. szintjén, 38 nm-es tégla 
lakás eladó. A lakás kizárólag az alagsor-
ban lévő mélygarázs beállóval és a 4,78 
nm-es tárolóval együtt eladó, melynek 
vételára plusz 3 M Ft. Ár: 23,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Tényőn összközműves 1764 nm-es tel-
ken kétszintes, 5 szobás, 160 nm-es lakó-
terű ház eladó. A radiátoros fűtés a pin-
cében elhelyezett gáz-, ill. vegyes tüzelé-
sű kazánnal működik, a nappali és a föld-
szinti helyiségek melegéről épített cserép-
kályha gondoskodik. Ár: 39,9 M. Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrújbarát-hegyen, 3165 nm-es panorá-
más telken, 28 nm alapterületű, karbantar-
tott hétvégi ház, terasszal, konyhával, háló-
fülkével, fürdőszobával, kerti tárolóval, 
vezetékes vízzel, villannyal, ásott kúttal 
eladó.  Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szigetben 500 nm-es telken, kétszin-
tes, alápincézett, kb. 200 nm lakóterű, nap-
pali és 4 szobás, konyha-étkezős, 2 fürdős, 
szigetelt, jó állapotú családi ház garázzsal, 
fedett terasszal eladó. Ár: 65 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Gyárvárosban szigetelt társasház II. 
szintjén, 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes tég-
la lakás kamrával, saját tárolóval, parkolá-
si lehetőséggel eladó. Ár: 17,49 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrújbaráton 1080 nm-es, művelés-
ből kivont, zártkerti telken kb. 30 nm-es, 
tetőtér beépítéses, alápincézett hétvégi ház 
vezetékes vízzel, árammal, szerszámtáro-
lóval, 20 db termő gyümölcsfával eladó. 
Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Befektetők figyelem! Bükön jól kiadható 
5 lakásos társasház áron alul tulajdonos-
tól  eladó. Tel.: 0630/929-2622.

Jobaházán a 097/1-es számú 2,6 hek-
táros szántó eladó. Irányár: 9 millió Ft. 
0620/255-8048.

Csodapanel! Győr-Gyárváros központjá-
ban, liftes házban első emeleti, igényesen 
felújított, kétszobás lakás zárt udvarban, 
felszíni parkolókkal eladó. 0670/509-4952.

Bükön 2 hálószobás lakás jó állapotban 
tulajdonostól eladó. Tel.: 0630/929-2622.

Győrújbaráton borospince elején, Málé 
völgyben köves parkolóval, helyrajzi 
számmal. 0620/955-7969.

Eladó 1530 nm ipari terület Győr Serfőző 
dombi dűlőben. 0630/854-3397.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
0670/593-2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011).

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, 
napellenzők, szúnyoghálók stb. ked-
vezménnyel, garanciával, helyi szak-
embertől. Kérjen ingyenes árajánlatot!  
www.redonyosattila.hu. Érd.:  
0630/235-0927, Horváth Attila.

Épületek elbontása anyagbeszámítással, 
kézi-, gépi erővel, törmelék elszállítással! 
Földmunkálatok! 0670/905-3020.

Pala- és cseréptetők bontás nélküli felújí-
tása, tisztítása, impregnálása, festése. Tel.: 
0630/476-7838.

Nyílászárók passzítása, szigetelése, redő-
nyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, 
javítása. Penészmentesítés. 0630/294-6022. 
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klímatelepítés, -for-
galmazás. Mosógép, mosogatógép, hűtő-
javítás. 0670/311-3387, 0696/421-517.

Tetőfedő mester vállal bádogos,-ács mun-
kát. Cseréplemez átrakás, cseréplécezés, 
csatorna csere, kisebb tetőjavítás anyag-
gal együtt is. Felmérés ingyenes. Azonna-
li kezdéssel. +3670/617-2137.

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

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, bútorkár-
pit, ülőgarnitúrák, fotelek, székek, padló-
szőnyegek tisztítása. 0670/630-8245.

"Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr!  
06-20/ 233-8316!"

Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtlení-

tést, kútásást és fakivágást vállalok. Pl.: 
fenyő/dió. 0630/951-0378.

Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, 
zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciá-
val. 0670/233-0673.

Pedikűrös házhoz megy! 0620/373-8887.

Egyéni vállalkozó kőműves munkát vál-
lal, építés, bontás, térkövezés, nyílászárók 
beépítése. Tel.: 0670/603-1306.

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vállalok. Új 
tetők készítését, széldeszkázást, bármilyen 
festési munkát, Lindab lemez felrakást vál-
lalok. 06-70-566-4595.

Lomtalanítást vállalok padlástól pincéig, 
eltakarítom lim-lomját! Hívjon bizalom-
mal! 0670/707-5812.

Költöztetést, fuvarozást vállalunk. Érd.: 
0620/360-6197.

Gipszkartonozási munkák: álmennyezetek, 
szerelt falak, tetőterek, festés, tapétázás. 
06-70/434-0125.

Bontás nélkül dugulás-elhárítás, korsze-
rű gépekkel, garanciával és számlával. 
0620/514-0669.

CNC esztergálást vállalunk kedvezményes 
áron! Tel:0620/285-5564 Kovács József 
E.V. email: kovacsjozsef.2626@gmail.com

Szobafestést, glettelést, díszburkolatok 
felrakását vállaljuk. Tel.: 0620/360-6197.

Sövényvágás, fakivágás, gyökérkivétel, 
faültetés, kertásás, rotálás, fametszés, 
bozótirtás. 0630/403-6810, 0696/826-322.

Kémények felújítása! 0630/274-3864.

Bármilyen ács munkát, széldeszkázást, 
bádogos munkát, új tetők készítését, tető-
áthajtást, Lindab lemez felrakást vállalok 
anyagbeszerzéssel, kedvezményes áron. 
0670/352-9880.

Redőnyjavítást vállalok. Érd.:  
0620/965-6515 Zsugonics.

Kisebb kőműves munkákat vállalunk. 
0630/274-3864.

VEGYES/RÉGISÉG
Országos hagyatékfelvásárlás, festménye-
ket, porcelánokat, vitrintárgyakat, búto-
rokat, órákat, bizsukat, valamint teljes 
körű hagyatékot is. A hét minden napján. 
0620/435-0383, Jakab József.

Gázrezsó 2 palackkal eladó 8 ezer forin-
tért. Győr. 0620/585-6056.

TÁRSKERESÉS
62 éves fiatalos hölgy társát keresi. 
0620/431-9832.

70-es fiatalos hölgy társat keres. 
0670/286-2017.

60 éves, 167/72, fiatalos, szőke nő társat 
keres. 0620/266-3188.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: 0670/669-7777.

Campturism sátras utánfutó 2021-ig 
műszakival eladó, vásározó jól használ-
hatná. 0620/955-7969.

Országos autófelvásárlás, kortól, márká-
tól függetlenül. Kérem, hívjon bizalom-
mal a hét minden napján. Jakab József 
0620/435-0383.

ÁLLÁST KÍNÁL
Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari mun-
kakörökbe keresünk hegesztő, lakatos, 
gépi forgácsoló- CNC-gépkezelő, szer-
számkészítő, gépbeállító, darukezelő, 
nehézgépkezelő és konténerező sofőr 
dolgozókat Győr és Kecskemét környéki 
munkára. Versenyképes fizetést, juttatá-
sokat, szállást, munkába járást, hazau-
tazási támogatást, bérelőleget biztosí-
tunk. Jelentkezz most! 0670/415-9021 
(JOBmotive Kft.).

Németországi sertésfeldolgozó üzem-
be betanított szalagmunkára keresünk 
munkavállalókat azonnali kezdéssel. 
Bővebb információ. Tel.: 0630/249-0798.
Quantum GmbH.

Alkalmi munkára keresek Győr környé-
kéről férfi munkaerőt, 2-3 fős brigádot. 
Bérezés 8000,-Ft/nap + egy meleg étke-
zés. Bacskai Szabolcs e.v. 0630/620-0482.

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett mun-
kaviszonyt, kiemelt bérezést, bérelőleget, 
ingyenes szállást, munkába járást bizto-
sítunk. Betanított dolgozó és targoncás 
ajánlatainkból válogathatsz Győr és Kecs-
kemét környékén. Munkavégzési helyek: 
Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába. Jelentkezz 
most! 0670/639-9920 (JOBmotive Kft.).
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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.

Győri villamosipari cég 
keres

SZAKKÉPZETT  
VILLANYSZERELŐT

kiemelt kereseti  
lehetőséggel.

Érdeklődni lehet  
a 06-70/417-8030-as  

telefonszámon.
(Fematech Kft.)

99100073

A Veres Péter Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari  

Szakgimnázium,  
Szakközépiskola  

és Kollégium

MATEMATIKA  
BÁRMELY  

SZAKOS TANÁRT 
keres.

Érdeklődni illetve jelentkez-
ni az alábbi elérhetőségek 

egyikén lehet:
Csiszár Rudolf igazgatónál 

a 96/427-522-es telefon-
számon vagy a titkarsag@

veresp-gyor.sulinet.hu 
e-mail címen.

99100060

A győri telephelyű  
Pannon Tools Kft.  

keres

3 fő operátort
3 műszakos munkaidő 
vállalása feltétel!

Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetés
• Jelenléti bónusz  

és teljesítmény utáni  
bónusz

• Munkába járási támogatás

Érdeklődni lehet  
a 96/504-910-es  
telefonszámon 9-14 óráig.

99
10

00
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Mi gyártjuk a fűnyírókést!
Kert, park, futballpálya, golfpálya ? A közös bennük a fűnyírókés gyártója! 

Cégünk, a Rábakert Kft. 35 fős családi vállalkozás több évtizedes  
tapasztalattal és stabilan növekvő vevőkörrel. Fűnyírókésgyártás és 

-eladás tekintetében hazánkban vezető szerepet töltünk be, ugyanakkor 
az itthoni eladás többszörösét EU exportra szállítjuk.

Kiváló csapatunkba a termelés támogatása céljából keressük  
új kollégánkat a következő munkakörbe:

GÉPBEÁLLÍTÓ
A munkakör: A lemezalakító csoport tagjaként az Ön feladata a vágóelemek 
formai kialakítása és az ehhez kapcsolódó szerszámozás, gépbeállítás.  
A géppark elsősorban excenterprésekből áll 25-100 tonna között, a szerszámgyár-
tás és -karbantartás házon belül történik. 
Olyan jelentkezőket várunk, akik nem riadnak meg a munkától,  
csapatjátékosok, és szeretnének egy stabil, tisztességes munkahelyen 
hosszú távon elhelyezkedni.

Ideális jelölt:
•	 Stabilitást	és	hosszú	távú	megélhetést	keres
•	 Kiváló,	magyar	termék	előállításában	szeretne	részt	venni
•	 Fémipari	végzettséggel	és	gyakorlattal	rendelkezik
•	 Képes	megbízhatóan	termelni
•	 Előnyben	részesíti	az	egy	műszakos	munkarendet

Jelentkezés elektronikusan vagy a 96/618-726 telefonszámon.

99100030

Akár a kertben, egy parkban, vagy futballpályán nézelődik, az ápolt 
pázsit látványát nekünk köszönheti, ugyanis szinte biztos,  

hogy a gépre a nálunk készült fűnyírókést szerelték! 

A Rábakert Kft. 35 fős családi vállalkozás 30 év tapasztalatával, 
amely tevékenysége során fűnyírókéseket és mezőgazdasági 

felhasználásra szánt vágóelemeket gyárt. Késeinkkel a hazai piacon 
vezető szerepet töltünk be, ugyanakkor a hazai eladás  

négyszeresét EU exportra szállítjuk.

Kiváló csapatunkba a termelés bővítése céljából keressük  
új kollégánkat a következő munkakörbe:

 HAGYOMÁNYOS FÉMFORGÁCSOLÓ
Elvárások: Az élező csoport tagjaként az Ön feladata a különböző vágóelemek 
éleinek kialakítása egyetemes marógép használatával. Olyan jelentkezőket várunk, 
akik nem riadnak meg a munkától, csapatjátékosok, és szeretnének egy stabil, 
tisztességes munkahelyen hosszú távon elhelyezkedni.

Ideális jelölt:
•	 Stabilitást és hosszú távú megélhetést keres
•	 Képes megbízhatóan termelni
•	 Előnyben részesíti az egy műszakos munkarendet
•	 Fémipari végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik
•	 Kiváló magyar termék előállításában szeretne részt venni

Jelentkezés: 96/618-726 telefonszámon.

99050090

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.

KÖZÚTI JÁRMŰELLENŐR
munkakörbe munkatársat keres határozatlan idejű munkaszerződéssel

A munkavégzés helyszíne: Vámosszabadi mérőállomás

A poZícIóT bETÖLTŐ sZEMéLyRE AZ ALÁbbI fELAdAToK vÁRNAK:
•  tehergépjárművek össztömegének, 

tengelyterhelésének és méreteinek 
ellenőrzése;

•   útvonalengedély kiadása;

•   pénzbeszedés-pénzkezelés;
•   HU-GO viszonylati jegy értékesítés;
•   egyéb adminisztratív feladatok;
•   12 órás munkavégzés.

A MuNKAKÖR bETÖLTéséhEZ sZüKségEs fELTéTELEK:
• érettségi
• büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány
• „B” kategóriás jogosítvány (melyet használ is)

AZ ELbíRÁLÁsNÁL ELŐNyT JELENT:
• speciális szakmai ismeret (valuta pénztárosi és/vagy speditőr gyakorlat)
• nyelvismeret
• önálló munkavégzés
A munkakör betöltésének kezdete: 2019. november 15.
Jelentkezési határidő: 2019. november 10.

Önéletrajzokat a következő e-mail címre kérjük küldeni: pfeiffer.gergo@kozut.hu

99100063

Hirdetésfelvétel:
96/310-991

DOLGOZZ  
A RÁBÁNÁL!

Szakmai kihívások
Versenyképes juttatási csomag
Pályakezdőknek és tapasztalt  

szakembereknek egyaránt

Ha Te is szeretnél elkötelezett  
Rábás munkatárs lenni, jelentkezz!

Az alábbi szakembereket keressük:
• Betanított kovács
• Betanított gépkezelő
• Gépjárműszerelő
• Elektronikai technikus
• Targoncások műszakvezetője
• Szerszámkészítő

Érdeklődni:
timea.horvath.varju@raba.hu
06-30/444-9713

99100061
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Könnyen megtanulható kötészeti, 
csomagolási feladatok

Minőségi termékek

Rendezett, tiszta környezet

u 

u

u
• Kiszámítható munkarend; 2 vagy 3 műszakos munkavégzés
• Alapbér + teljesítményprémium
• Műszakpótlék (14:00-22:00: 30 %, 22:00 – 06:00: 50 %)
• Cafeteria, multifunkció-bónusz , hűségjutalom
• Ingyenes vállalati járat Győrből
• Dolgozói ajánlás program

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

99100062

9086  Töltéstava I 06 96 548 247
personal@wireg.com | www.wireg.com

99100074

06-30/369-8073

Győr, Budai út 2. /Árkád víztorony lábánál/
Elérhetőségeink:

•	 Elektronikai	összeszerelő		
–	3	műszak

•	 Áruházi	értékesítő		
–	1	műszak

•	 Autóalkatrészgyártó		
operátor	–	3	műszak

•	 Betanított	kézi		
összeszerelő	–	3	műszak

JELENLEGI	NYITOTT	POZÍCIÓINK	GYŐRBENJELENLEGI NYITOTT POZÍCIÓINK GYŐRBEN

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

kiadja: Pention kft.
Megjelenik 60.000 példányban Győrben és környékén.

Hirdetésfelvétel: 9027 Győr, Tátika u. 1.  • tel.: 96/310-991 
Felelős vezető: Battyányi Csaba

Lapzárta: kedd 14 óra • terjeszti: Arrabona 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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ŐSZI MOTORFŰRÉSZ AKCIÓ
2019. október 31-ig, illetve a készlet erejéig.

A teljes típusválasztékot, valamint további akciós, akkumulátoros  
és elektromos gépeinket keresse a szakkereskedésben:

Győr, Pápai u. 29. • Tel.: 96/439-189

99100072

PROFIKNAK:

Gépi szegecselésű STIHL fűrészláncok más típusokra is!

Nem mer mosolyogni? Zavarja a fogszíne?

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

Tel.: +36-30/609-9252 • www.colordent.hu • info@colordent.hu
99100067

SZEMÉLYRE SZABOTT FOGÁSZATI KEZELÉSEK  

A MINŐSÉGI EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN!

Talán rés van a fogai között?

EBBEN SEGÍT ÖNNEK  

AZ ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT!

100%   elégedettségi garancia!

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

utánaelőtte

Egyes akciós bőrkabátjaink már 14.990 Ft-tól!
Javítást, bélés- és cipzárcserét vállalunk!

BŐRKABÁT-VÁSÁR!

99030029

Python bőrruházati szaküzlet
Győr, ETO Park, fszt. • Tel.: 06-70/589-2993
Nyitva: h.-szo.:10-18 h-ig, v.: 9-15 h-ig

5.000 Ft-OS 
kupon
a hirdetés felmutatójának*

A
z akció visszavonásig érvényes.

Akciós
modellek
20%-50%

KEDVEZMÉNNYEL!

*az akciós termékekre nem vonatkozik

99100044
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Győr, Mészáros Lőrinc u. 1. • Tel./fax: 96/336-760 
www.zarlak.hu

CORDA lépcsőfokos 
állólétra

• 3 fokos: 9.330 Ft
• 4 fokos: 10.850 Ft  
• 5 fokos: 13.400 Ft
• 6 fokos: 15.600 Ft

1.390 Ft-tól
1.620 Ft-tól

150 kg, 2 év garancia 

Állítható  
forgáspont 
szárnyas  
kapuhoz  
M16-24

Állítható  
forgáspont  
talplemezzel  
szárnyas  
kapuhoz  
M16-24

Univerzális mágnes- 
állványos fúrógép

Rozsdamentes 
kéményajtó

• 35 mm-ig • 120x180 mm
• zárható
• minőségi  

tanúsít- 
vánnyal

406.273 Ft

380.873 Ft
5.400 Ft

DS10DAL Hikoki Akkus  
fúró-csavarozó lámpával
• Meglehetősen nagy  

nyomaték – 36 Nm
• 21+1 fokozatú nyomatéktartomány 
• Elektronikus szabályozás, 2 sebességes
• Bal-jobb forgásirány, belső hütőventillátor
• 2 db 1,5 Ah Li-Ion akkumulátor
• 1 db akkus lámpa

Hikoki = Hitachi, 3 év garancia
29.900 Ft

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

A készlet erejéig!

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2
bruttó 1 400 Ft/m2

AKCIÓ!
Barna, matt  

cserepes lemez
br.: 1.650 Ft/m2

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.456,7 Ft/m2  

bruttó: 1.850 Ft/m2

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó 1.456,7 Ft/m2 

bruttó: 1.850 Ft /m2 

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

Bádogos Szaküzlet

99090074

Hirdessen most 50% kedvezménnyel a Győri Szuperinfóban!*

*Az akció a 2019, október 31-ig feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik Győr és Győr környéki lakosok részére. Az akciós ár 1.905 Ft helyett 950 Ft/megjelenés.  
A hirdetés maximum 10 szó lehet. Más kedvezménnyel nem vonható össze. A kupon csak egy apróhirdetés feladására használható fel, egy alkalomra.FIGyelem!

Hirdetés szövege:

Kérjük, aláírásával igazolja, hogy a lenti feltételeket elfogadja! (Irodánkban csak aláírt apróhirdetést megrendelő kupont áll módunkban elfogadni.)
Győr, 2019.__.__. aláírás

kategória:

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat

 Kiadó ingatlan

 Autó/Jármű

 Egészség/Sport


