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SAGA ABLAK ÉS AJTÓ BEMUTATÓTEREM 
Győr, Nagysándor József utca 31. (ETO Park)  

Nyitva: h.-p. 8.30-16.30 h
Műanyag és alumínium nyílászárók, redőny,  

szúnyogháló, párkányok, könyöklők

ŐSZI AKCIÓ!
A megrendelt ablakok mellé:  

PANELLAKÁS esetén 3 rétegű üveget adunk 2 rétegű áráért!
CSALÁDI HÁZAK esetén a műanyag, hagyományos 

tokos redőnyt ajándékba adjuk!
Részletekről érdeklődjön:  

+36-70-77-30-688, +36-70-43-49-966 • sagaablak@gmail.com

99090023

Az akció visszaonásig tart.

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

29100010

LUCIFER SZEXSHOP
GYŐR, BARTÓK B. U. 1. (UDVARBAN)
M.MAGYARÓVÁR,MALOMSZER U. 8. 

+36 20/ 475 7667
+36 20/ 372 4544

SIÓFOK, FŐ U. 45. (ZÁKONYI F. KÖZ) +36 20/ 391 5588

ÁLOMSZÉP                        FEHÉRNEMŰK, JELMEZEK, KIEGÉSZÍTŐK

www.luciferszexshop.hu
ÚJ INTIM JÁTÉKOK ÉRKEZTEK!

KÖVESS BENNÜNKET!

VÉRBŐSÉGFOKOZÓ, FORRÓSÍTÓ, EHETŐ

MASSZÁZSOLAJOK ÉRKEZTEK ÚJ ÍZEKBEN!

29100009

99100010
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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
29100005

SZEMÉLYRE SZABOTT FOGÁSZATI KEZELÉSEK  

A MINŐSÉGI EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN!

Talán rés van a fogai között?

EBBEN SEGÍT ÖNNEK  

AZ ESZTÉTITIKAI FOGÁSZAT!

100%   elégedettségi garancia!

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

utánaelőtte

28050016

Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket!

29100007
Az akció 2019.10.31-ig tart.

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

KanapékSarokétkezőPega sarok

Vanda sor

118.000 Ft-tól 37.900 Ft-tól 51.500 Ft-tól

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

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

Tuti Bútorbolt

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
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www.tutibutor.hu

99060018

KONYHABÚTOR AKCIÓ! 
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TETŐKLINIKA
W W W . T E T O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

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

Visszavonásig!
ŐSZI AKCIÓ

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT
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A kínai gyógyászat kétezer éves hagyományát hozták el

PROF. DR. FENG XIAO PING: „AZÉRT GYÓGYÍTOK, HOGY SEGÍTHESSEK!”

A HIRDETÉS FELMUTÓJÁNAK EGY INGYENES KIVIZSGÁLÁST BIZTOSÍTUNK!  
Egyszeri lehetőség, amely csak  2019. október 1-13. között érvényes!

Az orvosok sem tudnak Önnek segíteni? 
Nem akar gyógyszerekre költeni? 
Szeretne hosszú ideig egészségesen élni szerettei körében?

9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. 
Telefon: +36 30 790 1248
Rendelési idő:  H-P: 8-12; 14-18

9024 Győr, Bartók B. út 5. 
Tel.: +36 30 391 8648
Rendelési idő:  H-P: 8.30-12; 14-18

Kizárólag természetes  gyógymódok, mellékhatások nélkül!

HARMÓNIA
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Prof. Dr. Feng Xiao Ping Msc
akupunktúra szakorvos

29100001

Az elmúlt húsz évben vált Magyar-
országon is egyre ismertebbé és elis-
mertebbé a kínaiak által kétezer éve 
gyakorolt akupunktúra. Megyénk-
ben csaknem negyedszázada gyó-
gyít számos gyógyíthatatlannak vélt 
betegséget prof. dr. Feng Xiao Ping 
MSc akupunktúrás szakorvos, aki – 
dr. Zhu Ruo Yu akupunktúrás szak-
orvossal közösen – nyitott Győrben 
is rendelőt – az ősi keleti orvoslás 
szakértelmét hozta el városunkba is.

A kínaiak többsége ma is ösztönö-
sen él, követik tradicionális elveiket, 
használják az idősebbek ősi tudását, 
praktikáit, óriási hangsúlyt fektet-
nek a betegségek megelőzésére és  
a természetes gyógyulásra. Az ele-
gáns, belvároshoz közeli, kínai stílu-
sú rendelőben gyógyteával fogadják  
a betérő, egészséges, kiegyensúlyozott 
életre vágyó vendégeket. A gyakori 
panaszok között szerepelnek például 
különböző fájdalmak, belgyógyászati, 
idegrendszeri, mozgásszervi betegsé-
gek, nőgyógyászati panaszok, illetve 
fogyókúrás nehézségek és alkohol‐, 
nikotin‐, kábítószer‐függőség miatt is 
gyakran fordulnak az akupunktúrás 
szakorvoshoz.

Prof. dr. Feng Xiao Ping 1990‐ben 

végezte el az alapképzést a Chang-
chun Hagyományos Kínai Orvoslási 
Egyetemen, ahol Liu Guanjun híres 
kínai professzor mellett tanult aku-
punktúrát, majd 1993‐ban átvette 
mesterdiplomáját. 1994‐ben, magyar-
országi meghívását követően létre-
hozta saját kínai orvoslási klinikáját 
Mosonmagyaróváron. A hagyomá-
nyos kínai orvoslás sikerét bizonyít-
ja, hogy már számos gyógyíthatat-
lannak ismert, vagy annak mondott 
betegséget kezeltek eredményesen.  
Az akupunktúra és a moxibúció, vagy 
más néven moxa terápia felkerült  

az UNESCO szellemi világörökségi 
listájára. A doktornő a Hagyományos 
Kínai Orvoslás Magyarországi Egye-
sülete alelnökeként is tevékenykedik. 

A professzor magyarázata sze-
rint a hagyományos kínai orvoslás  
az életenergia felborulását tekinti  
az egészségügyi problémák oko-
zójának. Az energia 14 csatornán,  
az úgynevezett meridiánokon keresz-
tül áramlik, a hajszálvékony akupunk-
túrás tűk az ezeken keletkezett gátakat 
oldják fel a megfelelő pontok ingerlé-
sével. Minden szervnek megvannak az 
akupunktúrás pontjai, a testen össze-

sen 360 ilyen található. Ha pedig az 
egyik szervünk nem működik, felbo-
rul testünk egyensúlya, s egy idő után 
máshol is zavart okoz. „Mi mindig  
a kiváltó okot keressük, majd azt 
szüntetjük meg, nem pedig a tüne-
teket nyomjuk el különféle gyógysze-
rekkel. A szervezet öngyógyító me-
chanizmusát indítjuk be” – mutat rá 
a kínai gyógyászat alapjára Feng Xiao 
Ping és a népbetegségnek számító 
gyomorégést hozza példának: gyak-
ran például a máj nem megfelelő mű-
ködése okozza a problémát kiváltó 
savtúltengést. A kezeléseket állapot-

felmérés előzi meg a diagnózis felállí-
tását követően kiválasztják a betegnek 
legmegfelelőbb kezelést: a rendelőben 
dolgozó két szakorvos az akupunk-
túra, a moxa terápia, a köpölyözés és 
a betegségmegelőző immunterápia 
specialistája, akiknek a munkáját 
szakaszszisztensek segítik. Feng Xiao 
Ping vezetésével mindannyian a jin és 
jang egyensúlyának megteremtésére 
törekednek a teljes, egészséges élet el-
érésének érdekében – természetesen, 
több ezer éves tapasztalatokat követve. 
(cikk forrása: Győr Plusz)
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KERSNER BÚTOR OUTLET

2019.10.11 -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

19.900 Ft-tól

Fotelek

-56%-ig

299.900 Ft helyett 139.900 Ft

59.900 Ft-tól

Prémium kategóriás  
franciaágyak

Cool 3-2
állítható fejtámla

York sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

449.900 Ft helyett 99.900 Ft

Nikita  
Big-Szófa

Jamie  
kanapé

Papenburg  
sarok

Alcatraz U-forma
állítható  
fejtámla

Longchair sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Isola sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Antonis 
sarok

Romain sarok
állítható  
fejtámla, 
textilbőr

Max kanapé

Sundance 
sarok 
+puff

Dublin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

339.900 Ft helyett 119.900 Ft

269.900 Ft helyett 129.900 Ft289.900 Ft helyett 129.900 Ft
Labene sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Jonas sarok 
ágyneműtartós,  
ágyazható

Labene U-forma

289.900 Ft helyett 129.900 Ft

219.900 Ft helyett 19.900 Ft

259.900 Ft helyett 99.900 Ft

369.900 Ft helyett 139.900 Ft

329.900 Ft helyett 119.900 Ft

89.900 Ft helyett 19.900 Ft

189.900 Ft helyett 29.900 Ft

159.900 Ft helyett 59.900 Ft

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

279.900 Ft helyett 79.900 Ft

289.900 Ft helyett 119.900 Ft

349.900 Ft helyett 169.900 Ft

Paris XL U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

Atlantis  
U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

379.900 Ft helyett 179.900 Ft
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INGATLAN

•	Győr-Ménfőcsanakon	 1115	
nm-es	 telken,	 	 kb.	 85	 nm-es,	 2	
nagy	 szobás,	 külön	 konyhás	 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	udvaros	társasház	II.	szint-
jén,	38	nm-es	 tégla	 lakás	 eladó.	
A	lakás	kizárólag	az	alagsorban	
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	 telken	 kétszintes,	 5	 szo-
bás,	 160	 nm-es	 lakóterű	 ház	 el-
adó.	A	 radiátoros	 fűtés	a	pincé-
ben	 elhelyezett	 gáz-,	 ill.	 vegyes	
tüzelésű	 kazánnal	 működik,	 a	
nappali	 és	 a	 földszinti	 helyisé-
gek	melegéről	épített	cserépkály-
ha	gondoskodik.	Ár:	39,9	M.	Ft.	
Tel.:	0620/428-4477.

•	Győrújbarát-hegyen,	 3165	
nm-es	panorámás	telken,	28	nm	
alapterületű,	 karbantartott	 hét-
végi	 ház,	 terasszal,	 konyhával,	
hálófülkével,	 fürdőszobával,	
kerti	tárolóval,	vezetékes	vízzel,	
villannyal,	 ásott	 kúttal	 eladó.		
Ár:	 9,9	 M	 Ft.	 Tel.:	 0620/428-
4477.

•	Győr-Szigetben	 500	 nm-es	
telken,	 kétszintes,	 alápincézett,	
kb.	200	nm	 lakóterű,	nappali	és	
4	szobás,	konyha-étkezős,	2	für-
dős,	szigetelt,	jó	állapotú	családi	
ház	garázzsal,	fedett	terasszal	el-
adó.	Ár:	65	M	Ft.	Tel.:	0620/428-
4477.

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

•	Győrújbaráton	 1080	 nm-es,	
művelésből	 kivont,	 zártkerti	
telken	 kb.	 30	 nm-es,	 tetőtér	 be-
építéses,	 alápincézett	 hétvégi	
ház	 vezetékes	 vízzel,	 árammal,	
szerszámtárolóval,	 20	 db	 ter-
mő	 gyümölcsfával	 eladó.	 Ár:		
4,5	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

SZOLGÁLTATÁS

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

29100004

Eladó Tápon 4 szobás, 
családi ház nagy telekkel. 
Irányár: 16.000.000 Ft. 
Érd.: 06-70/660-5718.

Gönyűn összközműves,  
69 m2-es, 2 szobás, csa-
ládi ház eladó! Irány-
ár: 12.500.000 Ft. Érd.:  
06-70/977-7842.

Győrszentivánon, 1038  m2-es 
telken, 3 szoba + nappa-
lis, két fürdőszobás, csa-
ládi ház dupla garázzsal 
eladó!: 29.800.000 Ft. Érd.:  
06-70/977-7837.

Gönyűn eladó családi ház! 
Teljes tégla építés, 57 m2 la-
kótér, 2 háló, 1396 m2 telek, 
közmű: víz, villany, csator-
na. Ár: 8.900.000 Ft. Érd.: 
06-70/657-8532. VÁLLALJUK CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSÉT 

tervezéstől kulcsrakész állapotig
25 éves szakmai tapasztalattal,  

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

99090054

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

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

G I P S

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!

Kültéri hőszigetelő 
rendszer!

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!
Az árakról érdeklődjön személyesen!

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

HOMLOKZATI  
Hungarocell EPS 80

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

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

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

99030078

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

Rigips 
vakolat 
3-6 mm 20kg 

bruttó  3.000 Ft/db
1400Ft/kg

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

5-6-7 légkamrás  
Kömmerling nyílászárók  
2-3 rétegű üvegezéssel!

AKCIÓ 
99050011

Győr, Kálvária u. 32.  (a pápai úti vasúti átjáró előtt 50 m-re)
Nyitva: h.-p. 9-12, 13-17 óráig. 

Tel./fax: 06-96/517-082 • 06-70/946-7152
web: www.ablak-doktor.hu • e-mail: ablakdoktor@t-online.hu

ABLAK 
DOKTOR 

kft

Ajánlatkészítés, felmérés, beépítés, kőműves javítás.

EGYÉB TERMÉKEINK: 
télikertek 
redőnyök 

párkányok 
szellőzőkBEJÁRATI AJTÓK-35%
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AKCIÓ! 
Szekcionált garázskapu és hajtómű

20% KEDVEZMÉNNYEL

Fülöp Kaputechnika • Győr, József Attila u. 72. • Tel.: +36-30/9573-927 • info@fulopkapu.hu • www.fulopkapu.hu
99090077

szaktanácsadás • helyszíni felmérés • szerviz

KOMFORT GOMBNYOMÁSRA

Az akció 2019. november 30-ig tart.

•	Redőnyök,	 reluxák,	 sza-
lagfüggönyök,	 napellenzők,	
szúnyoghálók,	 párkányok	
stb.	 kedvezménnyel,	 garanci-
ával,	 helyi	 szakembertől.	 Kér-
jen	 ingyenes	 árajánlatot!		
www.redonyosattila.hu.	 Érd.:	
0630/235-0927,	Horváth	Attila.

•	Lomtalanítást	 vállalok	 pad-
lástól	pincéig,	eltakarítom	lim-
lomját!	 Hívjon	 bizalommal!	
0670/707-5812.

•	Bontás	nélküli	dugulás-elhárí-
tás,	korszerű	gépekkel,	garanciá-
val	és	számlával.	0620/514-0669.

TÁRSKERESÉS

•	46	éves	170/70	egészséges	élet-
vitelű	 gyermektelen	 férfi,	 tartós	
kapcsolatra	hölgyet	keres,	korha-
tár	nélkül.	0630/419-2062.

VEGYES/RÉGISÉG

•	Gáztűzhely,	 bontott	 tölgypar-
ketta,	 vaskapu,	 redőnyök,	 vil-
lanyoszlopok,	műanyag	 ablakok	
eladók.	0630/302-6149.

•	Otellószőlő,	 prés,	 daráló,	
120	 L	 kád	 és	 zab	 eladó.	 Győr.	
0630/678-6732.

ÁLLÁST KÍNÁL

•	 Iskolatakarításra,	 délutános,	 6	
órás	műszakba,	hétköznapi	mun-
kavégzésre	munkatársakat	kere-
sünk	 Győrben.	 0630/834-2202,	
Carpex	Kft.

•	Csatlakozz	 csapatunkhoz!	
Fémipari	 munkakörökbe	 ke-
resünk	 hegesztő,	 lakatos,	 gépi	
forgácsoló-	 CNC-gépkezelő,	
szerszámkészítő,	 gépbeállító,	
darukezelő,	 nehézgépkezelő	
és	 konténerező	 sofőr	 dolgozó-
kat	 Győr	 és	 Kecskemét	 kör-
nyéki	 munkára.	 Versenyképes	
fizetést,	 juttatásokat,	 szállást,	
munkába	 járást,	 hazautazási	
támogatást,	 bérelőleget	 biz-
tosítunk.	 Jelentkezz	 most!		
0670/415-9021	(JOBmotive	Kft.).

•	Győri	 illemhely	 felügyeletére	
lehetőleg	nyugdíjas	munkatársat	
keresünk.	0620/556-8324.	Ki-Ra	
Higi	Bt.

•	Gyere,	 dolgozz	 Velünk!	 Beje-
lentett	 munkaviszonyt,	 kiemelt	
bérezést,	 bérelőleget,	 ingyenes	
szállást,	 munkába	 járást	 bizto-
sítunk.	 Betanított	 dolgozó	 és	
targoncás	 ajánlatainkból	 válo-
gathatsz	Győr	és	Kecskemét	kör-
nyékén.	 Munkavégzési	 helyek:	
Autoliv,	BOS,	SMR,	SMP,	Rába.	
Jelentkezz	most!	 0670/639-9920	
(JOBmotive	Kft.).

•	Segédmunkásokat	 kere-
sünk	 Győrbe	 kiemelt	 bérrel.	
Utazás,szállás	 biztosítva.Tel.:	
20/440-8355.	Nivella	Kft.

•	Kamionsofőrt	 felveszünk	 bel-
földi	 fuvarozásra.	 Érdeklődni:	
0620/974-9358	(Pro	Money	Kft.)
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játék
KERESZTREJTVÉNY

Megfejtését küldje be  2019. október 16 -ig  
szerkesztőségünk címére 

levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)  
vagy e-mailben 

(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu)! 

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

újrasorsolásra kerülnek.

 A helyes megfejtést  
beküldők között  

borválogatást sorsolunk ki 
a Pécsinger borászat  

felajánlásából.

Moziajánló

magyar dráma
Rendező: Hartung Attila

FOMO - Megosztod, és uralkodsz
Ha nem vagy online, nem is 
létezel? A gimnazista Gergőt 

és barátait, azaz a Falka 
tagjait három dolog motiválja: 

a szex, a buli és hogy az 
ezekről készült videókat minél 

többen megnézzék a netes 
csatornájukon. A challenge-

videóik idővel egyre durvábbá 
válnak, amikor pedig egy 

házibuliban Lilla a fiúbanda 
prédájává válik, egyetlen 

éjszaka alatt a feje tetejére áll 
a budapesti fiatalok biztosnak 

tűnő világa.

A többek között a Mary 
PopKids, a Fran Palermo, 
Deep Glaze és a Hősök 

zenéivel aláfestett FOMO 
az ezredfordulón születettek 

hiteles filmje. Olyan lendülettel 
visz be a fiatalok minden-

napjaiba – és éjszakáiba –, 
ahogy magyar filmtől még 

nem láthattuk.

Játékidő: 91 perc. 
Bemutató: 2019. október 10. 

Könyvajánló
Mautner Zsófi:  

FőZőiSKola  
- alapreceptek a-tól Z-ig

Mautner Zsófi a hazai gasztronómia egyik legismertebb, legak-
tívabb szereplője, receptjeit sok ezren főzik. Több mint tíz könyve 
jelent meg, számtalan nemzetközi főzőbemutatót tartott a világ 
különböző tájain, televíziós főzőműsorokban háziasszonykodott, 
Chili & Vanília blogja pedig 2005 óta töretlen sikernek örvend.

Mautner Zsófi 2013-ban debütáló Főzőiskola című könyvso-
rozatának célja, hogy összegyűjtse és korszerű módon mutassa 
be azokat az alaprecepteket, 
amelyekre bármely háztartás 
stabilan építkezhet, legyen szó 
a konyhai műveletekkel még 
csak barátkozó kezdőkről vagy 
a már rutinosabb haladókról. 
Az Alapfok, Középfok és Felsőfok 
kötetekkel teljessé váló sorozat 
most egy kötetben, új receptekkel 
kiegészített, átdolgozott kiadás-
ban jelenik meg, hogy hivatkozá-
si pontként, alapszakácskönyv-
ként szolgálhassa az olvasókat.

Forrás: bookline.hu
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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 Federal Mogul Hungary Kft a Tenneco csoport tagja, amely egy vezető nemzetközi autóipari beszállító. A cég Kunszige-
ten található leányvállalatának fő profilja a gumi és gumi-fém tömítések előállítása fröccsöntési és préselési technológiával, 
és új termékportfólió keretében hővédő-lemez gyártása a gépjármű- és nehézgépjármű ipar részére. A vállalat folyamato-
san törekszik a kiváló minőségre és a vevők elégedettségére, ezért termékei elősegítik a fejlett üzemanyag-gazdálkodást, 
a károsanyag kibocsátás csökkentését és a fokozott járműbiztonságot.

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónusz rendszer | Ingyenes buszjárat (Győr, Pápa, Bősárkány, 
Szlovákia - Ekecs irányából) | Útiköltség-térítés | Vállalati élet-, baleset- és betegbiztosítás | Külföldi karrier-
lehetőség | Stabil, hosszú távú munkalehetőség | Szakmai lehetőség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett  
munkakörnyezet, minőségi munkaeszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetőség | Kedvezményes,  
vállalati telefoncsomag | Vállalati rendezvények

Nyitott pozíciók:
• Gépkezelő
• Gépkezelő-gépbeállító
• Készregyártó
• Gépbeállító
• Szerszámkészítő
• Elektromos karbantartó
• Mechanikus karbantartó
• Alapanyag raktáros
• Minőségbiztosítási mérnök
• Európai gyakornoki program  
 mérnök hallgatók számára

Érdeklődni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat  
a kunsziget.job@tenneco.com e-mail elérhetőségre várjuk!

Tesztírási és interjúlehetőség minden kedden és csütörtökön 9 órakor,  
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fő út 51.

Téged is várunk a csapatunkba!

29100002

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 vagy 

Mezőgazdasági gépszerelő
• Targoncások műszakvezetője
• Szerszámkészítő

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

99100002

Győri logisztikai cég

 ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐT 
B, C JOGOSÍTVÁNNYAL

AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZ.
•	Hosszú távú munka
•	Kiemelt bérezés
•	Hűségbónusz, egyéb juttatások
•	Vidékieknek bejárás-hozzájárulás
•	Munkavégzés hétfőtől péntekig napi 8 óra

Érdeklődni munkaidőben: Venist Kft. 06-96/510-023 és 06-70/882-0339

99060058

Felelôs kiadó: Pention Kft.
Megjelenik: 20.000 példányban Gyôr környékén
Lapzárta: megjelenés elôtti péntek 14 óra
Szerkesztőség: 9027 Gyôr, Tátika u. 1.
Tel.: 96/310-991  
Web: www.szuperinfo.hu 

E-mail: gyor@szuperinfo.hu 
Terjeszti: Arrabona Post
Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István u. 10/a
9001 Győr, Pf. 673
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!
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tűzifa-akció

Gyors, pontos, megbízható házhozszállítás

Bükk, cser, tölgy, kőris  
konyhakész tűzifa 
(1 m x 1 m x 1m, ömlesztett köbméter, 
a minimális kiszállítási mennyiség 3 m3)

15.500 Ft/m3

Hasított méterfa 
(bükk, cser, tölgy, kőris)  
(1 m x 1 m x 1,7 m, erdei köbméter)

34.000 Ft/m3telepi áron

Érd.: +36-70/434-2779
Pinky-T Kft. (AA5955060)
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Hárs konyhakész tűzifa
(1 m x 1 m x 1m, ömlesztett köbméter, 
a minimális kiszállítási mennyiség 3 m3)

 12.500 Ft/m3

Keményfából bio brikett
(tölgy-, bükkfából készült)

 980 Ft/csomag
10 kg/csomag

Vegyes konyhakész tűzifa 
(hárs, tölgy, bükk, kőris)
(1 m x 1 m x 1m, ömlesztett köbméter, 
a minimális kiszállítási mennyiség 3 m3)

 14.000 Ft/m3

BÜKK, CSER, TÖLGY, KŐRIS 
KONYHAKÉSZ TŰZIFA 
ZSÁKOS KISZERELÉSBEN

 2.000 Ft/zsák
1 munkanapos  
kiszállítási határidő
minimum szállítási mennyiség: 5 zsák
méretei: 60x25x25 cm

ÚJ!

FÉSZEK CSILLÁR • Tel.: 96/338-782 • 20/444-2869 • 20/365-5814

FÉSZEK ÁRUHÁZ,
Győr, Mészáros L. u. 1. Nyitva: h.-p. 8-17, szo. 8-13 h

VÁSÁRCSARNOK sátor,
Győr, Herman O. u. 25. Nyitva: k., cs. 8-13 h, sze.-p. 8-14 h, szo. 7-12.30 h

A
z akció a készlet erejéig érvényes.

HAGYOMÁNYOS ÉS AKÁR TÁVIRÁ- 
NYÍTÓS „OKOS” LED LÁMPÁK IS  

SZINTE FÉLÁRON! 
www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS IS  

+ TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

Takarékos izzó szaküzlet
Fészek Csillár

99100012

Győr, Aradi vértanúk útja 8. • 70/328-5540
www.angyalbolt.hu

október 18-án, pénteken! 
Aki ezen napon üzletünkben  

2000 forint fölött vásárol,  
ajándék szolgáltatást kaphat.

(kártyajóslást vagy csontkovácskezelést)

Ölelésként ható ajándékok boltja

29100011

EZOTERIKUS KÖNYVEK ÉS AJÁNDÉKOK

10 ÉVES A GYŐRI ANGYALBOLT

29100003

9027 Győr, Puskás T. u. 8. • Tel.: 96/550-397 • www.axelbutor.hu

MINDEN KIÁLLÍTOTT  
TERMÉKRE -10, -20%!!! 

NE MARADJON LE RÓLA!  
MINDENBŐL 1-1 DARAB VAN!

Az akció a készlet erejéig tart.

AXEL
BÚTORÁRUHÁZ

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

• Helyi hírek • Bulifotók, babafotók  
• Nyeremények • Győri programok


