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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

LAND STORE
Kedves Olvasóink!

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ
99080032

A Győri Szuperinfó irodája
2019. augusztus 10-től 25-ig
zárva tart.

SÉFÜNK RECEPTJEI ALAPJÁN

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
06-30/848-6350

bruttó: 1207 Ft/m2-től
TRAPÉZLEMEZCSEREPESLEMEZ
KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!

98010065

ÚJDONSÁG:
HELYBEN SÜTÖTT PIZZA!

2019. augusztus 26-tól
a megszokott
nyitvatartási időben
(hétfő-péntek, 8-16 óráig)
várjuk Önöket!

950 Ft+ÁFA/m2-től

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICSPANEL FORGALMAZÁSA!
CSIKUSZ-CSIK KFT.
H-9023 Győr Fehérvári út 80. (EPFU telep)
Tel: 06-30/8-700-600
E-mail: csikuszoffice@gmail.com
Web: www.trapezcsikusz.com

További részletek: www.landplanhotel.hu
Töltéstava, Győrtől 8 km-re, a 81-es főúton,
az M1-es autópálya székesfehérvári lehajtója mellett.
Asztalfoglalás: 96/900-492
Recepció: 96/900-490 • e-mail: hotel@landplanhotel.hu

arrabonaallasborze.hu
49040006

Minden, ami a varráshoz, kézimunkához kell:
varrógépek, rövidáru, kézimunka kellékek,
fonalak, varródobozok

A képek illusztrációk, az akció a készlet erejéig tart.

99060065

TALÁLJA MEG NÁLUNK HOBBIJÁT!

99080008
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Iskolakezdés
Két hét múlva kezdődik a tanév

Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi
helyzetét, teherviselő képességét és jövedelmének esetleges csökkenésének lehetőségét!

2.

Ne vegyen fel kölcsönt addig, míg előre meg nem
tervezi, hogyan és mennyi idő alatt fogja azt vis�szafizetni.

3.

Mivel a személyi kölcsönt arra költheti el, amire
csak akarja, így könnyen elfolyhat a pénz olyan
dolgokra, melyeket akár nélkülözni is tudna.

4.

5.

6.

2019. szeptember 2. (hétfő): első tanítási nap
2019. október 26. (szombat) november 3. (vasárnap): őszi szünet
2019. december 6. (péntek): jelentkezés
a középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgákra
2019. december 21. (szombat) 2020. január 5. (vasárnap): téli szünet
2020. január 18. (szombat):
központi írásbeli felvételi vizsgák
a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba
2020. január 24.(péntek): az első félév vége
2020. február 24. (hétfő) - március 13. (péntek):
szóbeli meghallgatások
a középiskolába jelentkező diákoknak
2020. április 9.(csütörtök)- 2020. április 14. (kedd):
tavaszi szünet
2020. május 4.(hétfő): írásbeli érettségik kezdete
(magyar nyelv és irodalom)
2020. június 15.(hétfő): utolsó tanítási nap

Tuti Bútorbolt

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

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
Hajni sor
Vanda sor
Bárajtós sor

SZEKRÉNYSOROK: 84.900 Ft-tól

Ügyeljen arra, hogy hitele törlesztőrészleteit
rendszeresen fizesse, mert az el-hanyagolt kölcsönök hamar problémás adóssággá válhatnak.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet alapján
mutatjuk a 2019/2020-as tanév rendjét, az iskolai
szüneteket, szabad- és munkanapokat, a hosszú hétvégéket, hogy könnyebben menjen a tervezés az év
során, a szülők könnyebben tudják a szabadságukat
a gyermekek időbeosztásához igazítani.

Franciaágy

Sarokgarnitúra

A kamaton felül egyéb költségeket is felszámolhat a hitelintézet, ezért alaposan tanulmányozza
át a hitelszerződést még az aláírása előtt!
Alaposan nézzen körül a bankok, pénzügyi szolgáltatók ajánlatai között! Hasonlítsa össze az
ajánlatokat a THM segítségével, vagy használja
az online elérhető hitelkalkulátor programokat, illetve a termék-összehasonlító táblázatokat.

Tuti Bútorbolt
www.tutibutor.hu

Komód

118.000 Ft-tól
TV-állv.

KANAPÉK:
51.500 Ft-tól

73.900 Ft-tól
Heverők

38.900 Ft-tól

Lola kanapé

Fotelágy

Cipősszekrény

Matracok

A képek illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart.

1.

Íme a legfontosabb dátumok:

99080039

Már csak két hét és megkezdődik a 2019/2020-as
nevelési év. Noha szeptember 2-a még messzinek tűnik, a szülőknek lassan el kell gondolkozniuk a beiskolázás körüli teendőkön, és fel kell készülniük, illetve
készíteniük csemetéiket az őszi iskolakezdésre. Mi
sem bizonyítja jobban, hogy közeledik a szünidő vége,
hogy az áruházak már elkezdték kipakolni, sőt akciózni
is az iskolai kellékeket. Érdemes egyébként lecsapni
a legjobb ajánlatokra, mert az idei évben átlagosan
5-10 százalékos drágulásra lehet számítani a tanszereknél. Egy általános iskolás gyermek iskolakezdése,
spórolósan is belekerül 12-15 ezer forintba, de ha kell
ünneplő is, akkor könnyedén felkúszhat az összeg 20
ezer forint fölé is. A legfontosabbak a papír- és írószerek, iskolatáska, tornazsák, tolltartó /benne lévő eszközök/, iskolánként, tanítónként változó igényekkel,
kérésekkel igencsak megterhelhetik a családi kasszát.
Ha pedig elektronikai eszközökre (laptop, tablet), vagy
épp bútorokra is szükség van, akkor könnyedén számíthatunk akár sokszázezres tanévkezdésre is. Több
gyermek esetén meg pláne! A felmerülő kiadásokat
legjobb a fizetésből kihozni, már persze akkor, ha ez
nem okoz gondot a család havi költségvetésében. Jó
megoldás lehet, ha egy-egy nagyobb kiadás kapcsán
(számítógép, bútor), a fedezetet megtakarításainkból
tudjuk biztosítani, így a család augusztusi költségvetéséhez nem is kell hozzányúlnunk. Sajnos, sokan
vannak, akik nincsenek ilyen könnyű helyzetben és
személyi kölcsönnel próbálják megoldani a helyzetet.
Ezekre figyeljen, ha hitelfelvételre készül.

Íróasztal
Különböző színben
és eltérő, akár egyedi
méretben is!

45.700 Ft-tól

19.900 Ft-tól 12.900 Ft-tól
Nova 3-as
MDF konyha
tálaló

36.900 Ft-tól 17.400 Ft-tól
16.900 Ft-tól
Étkező

900 Ft-tól
Stokik, székek 4.
Ft-tól
KONYHA, TÁLALÓ ÉS ÉTKEZŐ AKCIÓBAN!
Asztalok 16.500

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!
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Fafajták: akác, bükk, tölgy, gyertyán, cser
Hosszméret: 25 cm, 33 cm, 50 cm

Rendelje megbízható
forrásból!

ömlesztett m3

szereléssel

14.000 Ft-tól

20
ÉVES
SZAKMAI

TAPASZTALAT

99080027

Gáz, Fűtés és Vízvezeték

TÖBB MINT

Kiszállítás billencs
teherautóval történik!

TETŐKLINIKA

W W W.TET OK LINI K A . H U

E-napló és műszaki vezetéssel

Ugyanitt szén és méterfa kapható!

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

+36 20 260 92 39

2001-től a piacon! EUTR: AA 6027309

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

99070077

Németh Tamás
06-70/357-5830

99060011

Tûzifa akció!

Villanyszerelés
„Okos Otthon” technológiával

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

TÖLTÉSTAVAI
PÁLINKAFŐZDE

NYÁRI AKCIÓ
Visszavonásig!

Hagyományos kisüsti és egylépcsős technikával
dolgozunk a tavalyi áron.

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT!

+36 30 / 476 78 38

1.700 Ft/liter pálinka

(Jövedéki adó: 835 Ft/l • Főzési díj: 865 Ft/l)
Előjegyzéseket az alábbi telefonszámon fogadunk:

96070052

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

Az akció 2019.08.31-ig tart.

99080015
99070082

99070019

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

NYÁRI AKCIÓ!

DDF453RFE
fúró csavarbehajtó

HIKOKi DH40MC
fúró-vésőkalapács
SDS-Max
•
•
•
•
•
•

Furat betonban: 40 mm
Betonban furókoronával: 105 mm
Teljesítmény felvétel: 1100 W
Üresjárati fordulatszám: 620/min
Ütésszám: 2800/min
Ütési energia: 10,5 J

t-tól

1.390 F

Ft

Állítható forgáspont
talplemezzel
szárnyas kapuhoz
M16-24

t-tól

1.620 F

Akkumulátor: 18V LXT
Tokmány: 1,5-13 mm gyorstokmány
Fúrásteljesítmény acélban: 13 mm
Fúrásteljesítmény fában: 36 mm
Üresjárati fordulatszám: 0-400/perc
Nyomaték: 42/27 NM
Tartozék: koffer, 2 db akkumulátor, töltő

52.900

Ft

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

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

Teljes körű fogászati szakrendelő
előtte

utána
99080023

Állítható forgáspont
szárnyas kapuhoz
M16-24

119.900

•
•
•
•
•
•
•

Az akció a készlet erejéig tart! • A képek illusztrációk.

99070059

Az akció visszaonásig tart.

A megrendelt ablakok mellé:
PANELLAKÁS esetén 3 rétegű üveget adunk 2 rétegű áráért!

Dr. Deák Henrietta

INGYENES

ÁLLAPOTFELMÉRÉS!

KÉRJEN IDŐPONTOT!
+36-30/609-9252

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
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Könyvajánló

játék

Igaz vagy hamis?

Sebesség definíciója: az a fizikai
mennyiség, amely
megmutatja, hogy
a testnek egységnyi
idő alatt mekkora
a sebességváltozása.

James Jones: Rohanva

jöttek

Dave hazatér a háborúból, megérkezik a szülővárosába, ahonnan sok évvel
ezelőtt el kellett jönnie. Több mesterséget is végigpróbált, aztán Kaliforniában,
a filmstúdiók tájékán kötött ki, írással próbálkozott, s nem is sikertelenül. És most,
a kisvárosban megint találkoznia kell sikeres üzletember bátyjával, a rokonokkal,
és a régi barátokkal, akik alig ismerik őt, hiszen más emberré váltak, akárcsak ő
maga. Minden más lett körülötte, az új ismerősök mintha egy idegen bolygóról
származtak volna ide. Dave keresi a helyét, de hiába, üres lett körülötte a világ.
Ismét írni kezd, igaz kevés meggyőződéssel, téblábol, szerencsejátékba, ivászatba,
méltatlan szerelmi kapcsolatokba menekül, és közben megszeret egy lányt, de…

Filmajánló
Életrevalók

A helyes megfejtést
beküldök között
korlátlan havi bérletet
sorsolunk ki a GymBeam Fitness (Győr)
felajánlásából.

(2011, Intouchables)
francia vígjáték, dráma

Rendező: Olivier Nakache, Eric Toledano
Az Életrevalók egy 2011-ben bemutatott francia vígjáték, dráma,
mely megtörtént, valóságos események alapján készült.

Megfejtését küldje be 2019.08.23-án 14 h-ig
szerkesztőségünk címére levélben
(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben
(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu).

Philippe, a gazdag arisztokrata ejtőernyős balesete miatt nyaktól
lefelé teljesen lebénul, tolószékbe kényszerül. Egy segítő asszisztensre
van szüksége a mindennapi teendőiben. Választása egy börtönből
frissen szabadult külvárosi fekete srácra, Driss-re esik. Két teljesen más
közegből származó, kulturális értékekben teljesen különböző embert
sodor egymás mellé az élet, kettejük között ennek ellenére életre szóló
barátság szövődik.

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

KERSNER BÚTOR OUTLET

99080038

Prémium kategóriás
franciaágyak

Fotelek

HATALMAS NYÁRI ÁGYAKCIÓ
AZ

-56%-ig

14.900 Ft-tól

89.900 Ft-tól
Ágyak

Nikita U-forma

149.900 Ft

229.900 Ft helyett

ágyneműtartós,
ágyazható

99.900 Ft-tól
Dublin és Qiun sarkok

textilbőr

169.900 Ft

Bam-Boom kanapé

ágyneműtartós,
ágyazható

Papenburg sarok

ágyneműtartós,
ágyazható

349.900 Ft helyett

309.900 Ft helyett

2019.08.23-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

Proximo sarkok

Paris XL U-forma

59.900 Ft-tól

ETO-PARK
PLÁZA
1. EMELETÉN

ágyneműtartós,
ágyazható

79.900 Ft

229.900 Ft helyett

79.900 Ft

289.900 Ft helyett

139.900 Ft

Jordsand sarok

199.900 Ft helyett

69.900 Ft

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!
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Tipp: Nyáron meleg ital? Igen!

Fogyasszunk meleg italokat, ugyanis ilyenkor a test érzi a hőmérséklet-változást, és azonnal verejtékezni kezd. A verejték
elpárolog a bőr felületén, így a test természetes módon hűl.
99010036

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.
Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Győr, Árpád út 75.
+36-70/388-0598
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu
99080036

99080007

CURVES Arrabona

• Csak 30 perc, Csak Nőknek
Személyi edző Mindenkinek

• Minden korosztály számára
Diákoktól Nyugdíjasokig Bárkinek

• Időpontfoglalás nélkül
KÖVESS MINKET A FACEBOOK-ON, AHOL FOLYAMATOSAN
ÉRTESÜLHETSZ AZ ŐSZI AKCIÓINKRÓL!
9024 Győr, Hunyadi utca 14 (LEIER City Center)
+36 20 371 8474 • curves.arrabona@gmail.com

AUGUSZTUSI

A strandolás veszélyei
Strandolás közben sokkal fogékonyabbak vagyunk a fertőzésekre, ilyenkor
a Nap jobban kiszárítja a víz által már
felpuhult bőrünket. Ahhoz, hogy elkerüljük a gombás fertőzéseket, szemölcsöket és különféle baktériumokat, érdemes jobban odafigyelnünk
a megelőzésre.
A strandokon sokkal könnyebben kaphatunk el fertőzéseket, mint a természetes vizekben fürdőzve, mivel a fertőzést
okozó baktériumok és gombák általában
jobban kedvelik a meleg és nyirkos helyeket, mint például a zuhanykabinokat
és a lábmosókat. Nem véltetlen az sem,
hogy a strandokon felhívják a figyelmünket arra, hogy zuhanyozzunk le, mielőtt

AKCIÓ!

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.

Nyitva: h.-p. 700 -2000, szo.: 800 -1400
Telefon: 96/424-066

a medencébe mennénk és persze utána is.
Fontos, hogy legyünk alaposak és teljesen Kitonail® 80 mg/g
töröljük szárazra a bőrünket, kiemelt fi- gyógyszeres körömlakk 3,3 ml
AKCIÓS ÁR:
gyelmet fordítva a testhajlatokra, a lábuj- Körömgomba kezelése hatékonyan és egyszerűen: napi 1×-i használat, 4.995 Ft
körömreszelés nélkül. Egyedülálló technológiájának köszönhetően a
jak közötti területekre, így elkerülhetjük hatóanyag gyorsan felszívódik és kiváló gombaölő hatást eredményez.
1513,6 Ft/ml
a gombás fertőzéseket és a szemölcsök Egészségpénztári kártyára vásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.
Idelyn® Beliema® Effect
kialakulását is. A betegségek megelőzése
hüvelytabletta 10 db
érdekében használhatunk naponta egyAKCIÓS ÁR:
A hüvelytabletta ajánlott a hüvelyflóra bármely
szer hintőport, valamint gombaellenes
3.500 Ft átmeneti megváltozásakor, bakteriális vagy gombás
készítményeket. Figyeljünk arra is, hogy
fertőzés esetén is.Egészségpénztári kártyára vásá350 Ft/db
rolható. Orvostechnikai eszköz.
a nyilvános, közös tusolókban mindig viWartner®
szemölcsfagyasztó
seljünk papucsot, ezzel még könnyebben
elkerülhetjük a fertőzéseket. Ha egy picit spray 50 ml
kezeléssel lefagyasztja a szemölcsöt a
több figyelmet fordítunk arra, hogy meg- Egyetlen
AKCIÓS ÁR:
gyökeréig. Orvosok által is alkalmazott fagyasztáfelelően előkészüljünk a gondtalan fürdő- sos módszeren alapul, a leggyorsabb otthon, kézen 4.720 Ft
és lábon alkalmazható kezelés. Egészségpénztári
zésre, akkor sok fejfájástól kímélhetjük kártyára vásárolható. Orvostechnikai eszköz.
94,4 Ft/ml
* Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
meg magunkat.
További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!

99080035

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
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Győrtől 25 km-re, Rétalapon építési telek eladó! 2117 m2, aszfaltos
úton megközelíthető, csatorna a
telken belül, többi közmű a telek előtt, beépíthetősége: 30%,
sík telek. Ár: 2.250.000 Ft. Érd.:
06-70/657-8532.
Győrladaméron, 96 m2-es, 3 szoba
+ nappalis, családi ház eladó. Ár:
25.000.000 Ft. Érd.: 06-70/977-7837.
Győr belvárosához közel sürgősen
eladó egy 4 éves, kiváló elosztású, amerikai konyhás, nappali +
3 szobás, családi ház kis telekkel! Irányár: 42.500.000 Ft. Érd.:
06-70/977-7841.
Győr belvárosában eladó egy 82
m2-es, 3 szobás, földszinti, felújítandó, polgári lakás Ár: 35.900.000 Ft.
Érd: 06-70/703-08-65.
Győrújfalu újonnan épülő társasházában
lakások
korlátozott számban még leköthetőek!
Ár: 18.900.000 Ft-tól. Tel.: 0670/9777-832

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

Győrújbaráton, Lila-hegyen, Paperdő, 1.080 nm-es, művelésből kivont,
meredek zártkerti telken, kb. 30 nmes, tetőtér beépítéses, alápincézett hétvégi ház, vezetékes vízzel, árammal,
szerszámtárolóval, 20 db termő gyümölcsfával eladó. Ár: 4,5 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.
Győr-Szabadhegyen, társasház II. szintjén, nettó 65,2 nm-es, erkélyes, nappali és hálószobás, nagy konyha-étkezős,
egyedi fűtéses, csendes és világos,
jó állapotú, tehermentes, klimatizált,
alacsony rezsijű tetőtéri lakás, saját
tárolóval eladó. Ár: 26,5 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.
Győr-Sárás I-en, 50 nm-es tégla ház,
16 nm fedett terasszal eladó. A telek
434 nm, parkosított, faházzal, fúrt kúttal, automata öntözőrendszerrel, ipari
árammal ellátott. A fűtést modern gázkonvektor és infrapanel szolgáltatja, a
meleg vizet villanybojler és szabadtéri
víztartály is biztosítja. Ár: 19,8 M Ft.
Tel.: 0620/428-4477.
Győrben, frekventált helyen, 63 nm-es,
összkomfortos, modern lakás eladó.
0630/678-6732.

ELADOM
VAGY KIADOM

INGATLANÁT!

Eladná
ingatlanát,
de nem tudja
mennyit ér?

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

Hívjon!

HÍVJON BIZALOMMAL!

Várszegi
Tamás

(megbízás esetén)

Németh Adrienn
irodavezető

06-70/488-97-17

9030 Győr, Verseny u. 32.

Tel.: 06-20/428-4477

Reluxa, szalagfüggöny,
napellenzõk, harmonikaajtók,
szúnyoghálók szerelése, javítása.
Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.

Tel.: 06-30/994-2258.

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)

Továbbá rövid határidővel
vállalunk:
tisztítást, felújítást, fedlapcserét,
újralapozást, helyreállítást.
Munkáinkra garanciát vállalunk.
Több munka megrendelése
esetén kedvezmény.
Kérjen ingyenes ajánlatot!

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók stb. kedvezménnyel, garanciával, helyi szakembertől. 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, versenyképes áron, törmelék elszállítással! Földmunkálatok vállalása!
0670/905-3020.
Pala- és cseréptetők bontás nélküli felújítása, tisztítása, impregnálása, festése. Tel.: 0630/476-7838.
Nyílászárók passzítása, szigetelése, redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, javítása. Penészmentesítés.
0630/294-6022.
www.peneszeltavolitasa.hu.
Háztartásigép-javítás,
klímatelepítés, -forgalmazás. Mosógép, mosogatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387,
0696/421-517.
Kádfényezés
beépített
állapotban, garanciával! 0620/9262-060,
www.kadfenyezes.com.
Lomtalanítást vállalok padlástól pincéig, eltakarítom lim-lomját! Hívjon bizalommal! 0670/707-5812.
Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fakivágás, gyökérkivétel, metszés, bozótirtás, kertfenntartás! 0630/403-6810,
0696/826-322.
Mosógépek, Hűtőgépek, Varrógépek
javítása garanciával! 0670/240-4204.
Csóka Ferenc magánvállalkozó.
Tetőfedő mester vállal bádogos-ácsmunkát. Cseréplemez átrakás, cserép lécezés, csatorna csere. Kisebb tetőjavítás
anyaggal együtt is. Felmérés ingyenes.
Azonnali kezdéssel. 0620/617-2137.
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit,
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
0670/630-8245.
Kisebb ingatlanjavítási munkát gyorsan (kőműves, festő, tetőfedő, fakivágás stb.) vállalok. 0620/377-8855.

99060069

KonyhaKész
tűzifa akció

GRÁNIT, MŰKŐ SÍREMLÉK
MEGRENDELHETŐ

Sándor László kőfaragó
06-30/612-3236

380 Ft/l
400 Ft/l
420 Ft/l
440 Ft/l
500 Ft/l

Garantált
mennyiség
és minőség.
AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz), ÉGER (A kép csak illusztráció!)

3 m3 felett ingyenes, pontos,
megbízható házhozszállítás

14.000–16.000 Ft/m3
Tel.: 06-30/610-5164
EUTR: AA6139863

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

nyugdíjas munkavállalót keresünk.
Érd.: 9-18 óráig, 0620/254-7178.
Ki-Ra Higi Bt.

Tetőfedő mester vállal bádogos-ácsmunkát. Cseréplemez átrakás, cserép lécezés, csatorna csere. Kisebb tetőjavítás
anyaggal együtt is. Felmérés ingyenes.
Azonnali kezdéssel. 0620/925-3686.

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

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
0670/593-2232, www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011).

VEGYES/RÉGISÉG
Keveset használt elektromos fűnyírók eladók: 5.000 Ft/db. Tel.:
0620/473-4500.
Gyermekruha 62-152-es méretig
eladó! A ruhákat újonnan vásároltam
3 gyermekem részére (fiú-lány), köztük
több címkés. H&M, C&A, F&F, Scamp,
Mikka, Killy, Zara. Méret szerint szortírozva. Tatán megtekinthető. Tel.:
0670/383-3856. Ár: 2.000Ft/kg.

TÁRSKERESÉS
51 éves férfi 45-50 éves Hölgy ismeretségét keresi (nem kaland) céljából.
SMS-0630/343-3426.
Nyugdíjas férfi kapcsolatot keres Győr
környékéről Tel.: 0670/230-3532.

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

ÁLLAT/KISÁLLAT
Győr-Sashegyről, 08.06-án eltűnt Guszti névre hallgató, nyírott szőrű, 3 év
körüli, fekete, puli kan kutyánk. Idős
házaspár várja haza, jutalom ellenében.
0670/259-1790.

ÁLLÁST KÍNÁL
A győri vasútállomáson található illemhely felügyeletére nyugdíjas, rokkant-

Refit Abroncs Kft. győri telephelyére keres férfi munkatársat betanított
gumiabroncs szerelői munkakörbe.
Magas kereseti lehetőség (300.000.Ft/hó). Fényképes önéletrajzokat a
beresgumi@beresgumi.hu
e-mail
címünkre várjuk.
Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipari munkakörökbe keresünk hegesztő,
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gépkezelő, szerszámkészítő, gépbeállító, darukezelő, nehézgépkezelő és konténerező sofőr dolgozókat Győr és Kecskemét környéki munkára. Versenyképes
fizetést, juttatásokat, szállást, munkába járást, hazautazási támogatást, bérelőleget biztosítunk. Jelentkezz most!
0670/415-9021 (JOBmotive Kft.).

KARBANTARTÓ
ÁLLÁS
Az OTP Ingatlanüzemeltető
Kft.
VILLANYSZERELŐ
végzettséggel és győri
lakóhellyel rendelkező
munkatársat keres.
Elvárás: szakirányú
végzettség, B kategóriás
jogosítvány. További
szakképzettség előnyt jelent.
Hosszú távú munkalehetőség,
béren kívüli juttatások,
cafetéria.

99080019

MI INGYENESEN
FELBECSÜLJÜK
AZ ÉRTÉKÉT!

60-70%-os árakon visszavonásig.

1.900 Ft
2.000 Ft
2.100 Ft
2.200 Ft
1.000 Ft

98110086

99080037

Győr frekventált részén, 15 lakásos társasház I. szintjén, 55 nm-es, 2 szobás,
műanyag ablakos, szigetelt, házközponti fűtéses, tehermentes, gyorsan költözhető világos lakás, kamrával, saját tárolóval, zárt udvari parkolóval eladó. Ár:
18 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

REDÕNY-AKCIÓK

5l
5l
5l
5l
2l

99050046

Győrben vagy környékén építkezne?
Rendelkezik már telekkel, de nem tudja, merre induljon? Megbízható, prémium kategóriás, modern elrendezésű
lakóházat ajánlok figyelmébe, fűtéskész
átadással, mesterház minősítéssel. Az
ár telek nélkül értendő! Ár: 25,9 M Ft.
Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Ménfőcsanakon, 6 lakásos, szigetelt társasház I. szintjén, 61 nm-es,
erkélyes, nappali és 2 szobás, galériás, egyedi fűtéses téglalakás eladó.
Közös ktg. nincs! Ár: 25 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

NYÁRI BORAJÁNLAT

Soproni Zöldveltelini
Soproni Chardonnay-Irsai
Soproni Kékfrankos
Soproni Merlot
Soproni Cabernet Sauvignon

99030060

Győr-Marcalvárosban, 4 szintes panelház 4. emeletén, 49 nm-es, 2 szobás,
francia erkélyes, 2 éve esztétikailag és
műszakilag egyaránt felújított, parkolási lehetőséggel, igény szerint bútorokkal együtt is eladó. Ár: 21,9 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

KIADÓ INGATLAN
Győrben, 45 nm-es, gépesített, új
lakás, gázfűtéssel, parkolóval kiadó.
0670/387-9165.

96090005

Bácsán, 3 szintes, plusz beépíthetőséggel, műhely-, szállókialakításra ház
eladó. 0630/678-6732.

Győr-Gyárvárosban, szigetelt társasház
II. szintjén, 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes
téglalakás, parkolási lehetőséggel eladó.
Ár: 17,49 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

98090089

ELADÓ INGATLAN

99070083

Apró

Sokorópátkán, 1.900 nm-es telken, eladó
egy 70 nm-es, 2,5 szobás, 2 fürdőszobás,
padlófűtéses, felújított parasztház.
Ár: 13,9 M Ft.
Érd.: +36-70/601-1010.
Foto: www.landhausungarn.com

Jelentkezni:
galgoczi.andras@otpfm.hu
címen lehet.
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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.
99070054

Gépjárműflotta bővülés miatt C+E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező

gépjárművezetőket keresünk

0021

9908

magyarországi ömlesztett takarmányszállításra Győr és környékén,
teljes egészében visszatérős, nem bent alvós fuvarfeladatokra!
311003

Azonnali kezdéssel!

Jelentkezni:
+36-22-522-230-es telefonszámon.

99080029

www.nijhof-wassink.com

PÉSI
BELÉ USZ
BÓN

PÉSI
BELÉ USZ
BÓN

ÖSSZESZERELŐ

ÖSSZESZERELŐ
GYŐR

GYŐR
A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte

munkavállalónak
biztosítunk
stabil megélhetést.
Dinamikusan
A közel
REHAU20a 000
polimer
alapú prémium megoldások
piacvezető
márkája. Világszerte
közel 20 000
fejlődő
hazai autóipari
ágazatunk
számos nagynevű
autógyárat
szolgál
ki prémium
munkavállalónak
biztosítunk
stabil megélhetést.
Dinamikusan
fejlődő hazai
autóipari
ágazatunk
kategóriás
számos nagynevű autógyárat
szolgál ki polimer
prémiumalkatrészekkel.
kategóriás polimer alkatrészekkel.

Leendő feladataid:

LEENDŐ FELADATAID:

termékek vizuális
•• Legyártott
Legyártott
termékek vizuális ellenőrzése
•ellenőrzése
A gépek mellett felállított számítástechnikai eszközök kezelése
• A gépek mellett felállított
• Autóalkatrészek összeszerelése
eszközök
•számítástechnikai
A munkakörnyezet
rendben tartása
kezelése

SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK:

•• Autóalkatrészek
Terhelhetőségösszeszerelése
•
Szükséges
tapasztalatok:
• A Önállóság
munkakörnyezet
rendben
•tartása
Kézügyesség
••
Terhelhetőség
Precíz munkavégzés
•
Több műszakos munkarend vállalása
• Önállóság
• Kézügyesség

Mit kínálunk Neked:

MIT KÍNÁLUNK NEKED:
• Akár bruttó 250.000 Ft/hó

• Akár bruttó 250.000 Ft/hó

Cafeteria
már
a próbaidő
letelte
• •Cafeteria
már
a próbaidő
letelte

után
- bruttó
50.000
után
- bruttó
50.000
Ft/hóFt/hó
• Belépési bónusz 150.000 Ft
• •Belépési
bónusz
Munkába
járás150.000
térítéseFt
nettó 30 Ft/km
• Munkába járás térítése nettó 30
• Hazautazás támogatása 86%-ban,
Ft/km
vagy 15 Ft/km formájában
•
Karácsonyitámogatása
jutalom 86%-ban,
• Hazautazás
vagy 15 Ft/km formájában
• Karácsonyi jutalom

• Több
vállalása

műszakos

munkarend

GYŐR

GYŐR

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte

A REHAU
polimer
alapú prémium megoldások
piacvezető
márkája. Világszerte
közel 20 000
közel a20
000 munkavállalónak
biztosítunk
stabil megélhetést.
Dinamikusan
munkavállalónak
biztosítunk
stabil megélhetést.
Dinamikusan
fejlődő hazai
autóipari
ágazatunk
fejlődő hazai autóipari
ágazatunk
számos nagynevű
autógyárat
szolgál
ki prémium
számos nagynevű autógyáratkategóriás
szolgál ki prémium
polimer alkatrészekkel.
polimer kategóriás
alkatrészekkel.

LEENDŐ
LeendőFELADATAID:
feladataid:

• Targoncával teherszállítási és anyag• Targoncával teherszállítási és
mozgatási feladatok ellátása.
anyagmozgatási feladatokat
• ellátása.
Áruk, anyagok emelése, polcra helyezése
és egyéb mozgatása
• Áruk, anyagok emelése, polcra
• helyezése
Kamionokésfelés lepakolása
egyéb
mozgatása
•• Kamionok
Területekfel
közötti
anyagmozgatás
és lepakolása

• Számítógép
felhasználó szintű
Szükséges
tapasztalatok:
ismerete
• Terhelhetőség,
önállóság,
• Targonca
vezetői engedély
(3324, meg3313-asbízhatóság,
gépcsoport precíz munkavégzés
típusmegjelöléssel) és OKJ

MIT KÍNÁLUNK NEKED:

bizonyítvány

• Akár bruttó 300.000 Ft/hó
letelte
• Területek közötti
anyagmozgatás
után - bruttó 50.000 Ft/hó
SZÜKSÉGES
TAPASZTALATOK:
munkatapasztalat
• Munkába járás térítése nettó
kínálunk Neked:
•Mit
Targoncavezetői
engedély (3324,
munkarendben való
30 Ft/km
gépcsoport
típusmegjelöléssel) • Folyamatos
• 3313-as
Akár bruttó
300.000 Ft/hó
munkavégzés
vállalása
• Hazautazás
támogatása 86%és OKJ bizonyítvány
• Cafetéria már a próbaidő letelte
ban,
vagy
15
Ft/km formájában
• Hasonló
területen
szerzett
munkatapasztalat
után - bruttó 50.000 Ft/hó
• Számítógép felhasználó szintű
• Karácsonyi jutalom
•• Folyamatos
munkarendben való
Munkába járás térítése nettó 30
ismerete
munkavégzés
vállalása
Ft/km
• Cafeteria
már a próbaidő
• Hasonló
területen szerzett

• Terhelhetőség, önállóság,
• Hazautazás támogatása 86%-ban,
kerülsz!
vagy 15 Ft/km formájábanVelünk az élvonalbamegbízhatóság,
precíz

Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésedet
• Karácsonyi jutalom
munkavégzés
a hr.gyoer@rehau.com e-mail címre! • www.rehaukarrier.hu
Velünk az élvonalba kerülsz!
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésed a

99050089

Velünk az élvonalba kerülsz!
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésedet
• Precíz munkavégzés
a hr.gyoer@rehau.com e-mail címre! • www.rehaukarrier.hu

TARGONCAVEZETŐ

TARGONCAVEZETŐ

HASZNÁLT TERMÉK

KIÁRU

FEBR.
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TELJ
Győr,
Gerence u. 27.

S:
Feladatok:

FARSANGI
VEZETŐ
JEGYVIZSGÁLÓ

99080040

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
felvételt hirdet az alábbi munkakörre:

AUG. 21-től (Sze)

JELMEZ VÁSÁR! ÚJ ŐSZI ÁRUKÉSZLET!

R 10.

BLÉZEREK, BŐRKABÁTOK,
FARMERDZSEKIK, GYEREKRUHÁK!
ISKOLAKEZDÉSI 1 DB GYEREKDZSEKI VÁSÁRLÁSAKOR

ÓRA

AKCIÓ!

ETTEL!

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG TART!

Nyitvatartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19; Tel.: 06-30/815-5521

Bádogos Szaküzlet
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

AKCIÓ!

99080041

A HÉT AKCIÓJA!

1 DB GYEREKRUHA AJÁNDÉK!

A készlet erejéig!

2000 FT FELETTI

Színes trapézlemez
0,7 mm vastag

1.400 Ft

br.:
/m2
CSEREPES LEMEZ

német alapanyagból, matt 0,45
nettó: 1.378 Ft

Munkába lépéS/tanFolYaM Várható keZdete: 2019. október/november

(bruttó: 1.750 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

Jelentkezés:
VÁSÁRLÁSKOR
FT

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.378 Ft /m2

590
AJÁNDÉK

/DB Jelentkezését önéletrajz és motivációs levél csatolásával
a GYSEV Zrt. karrierportálján teheti meg, vagy a karrier@gysev.hu
e-mail címre küldheti el.
I PÓLÓK, FÜRDŐRUHÁK,Jelentkezési
HALÁSZ ÉS RÖVIDNADRÁGOK,
határidő: 2019. szeptember 02.

(bruttó 1.750 Ft/m2)

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

A KÉSZLET EREJÉIG

VÉKONY SÁL!

(bruttó 1 400 Ft/m2)

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

UHÁK, TUNIKÁK, TÁSKÁK, CIPŐK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

atartás: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-19; Tel.: 06-30/815-5521
99080016

AXEL

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

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

BÚTORÁRUHÁZ

MAGASFÉNYŰ KONYHABÚTOR

LILLA SAROK

315*177 cm, ágyazható
NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

440 cm , mosogatótálcával, munkalappal és csapteleppel

PAVLO SAROK

285*230 cm, ágyazható

CSAK

FT
590/DB

209.900 Ft

188.900 Ft
GOLDEN SOR
360 cm

680.000 Ft

480.000 Ft

355.000 Ft

BENITA-ALAN ÉTKEZŐ
130*80 cm+40

319.500 Ft
DIDIER-LEVIN ÉTKEZŐ

120*80 cm

ATLAS SOR

139.900 Ft

360 cm

FADO KANAPÉ

125.900 Ft

196 cm, ágyazható

99.300 Ft

85.000 Ft

99070058

aMit kínálunk:
13-TÓL
•JANUÁR
Jó csapat
• Biztos munkahely
• Versenyképes bér- és béren kívüli
juttatási rendszer
Munkakör betöltéSének
• Személyre szabottan választható
Feltételei:
cafeteria rendszer
középfokú állami iskolai végzettség
(bruttó 370.000 Ft/év)
/érettségi/
• Önkéntes nyugdíjpénztári
kiegészítés: 5,7 %
előnYt jelent:
• Arcképes igazolvány, amely
• Német nyelvismeret
térítésmentes utazást biztosít
• Szolgáltató, kiskereskedelmi vagy
az ország egész területén és osztrák
vendéglátó szektorban szerzett tavonalainkon (házastárs, és iskolás
pasztalat
korú gyermek számára is)
Győr, • Üdülési lehetőségek
Gerence u. 27.(Balaton, Zalakaros)
a MunkaVéGZéS helYe:
változó (GYSeV Zrt. működési
• Iskolakezdési támogatás
területe),
• Közösségi programok
JÚNIUS
11-15
(K-Szo)
telephely:
Sopron
és Szombathely
(Családi nap, Majális)
a GYSeV Zrt. vonalain közlekedő személyszállító vonatokon forgalmi és
kereskedelmi tevékenység végzése.

133.800 Ft

110.000 Ft

150.600 Ft

135.500 Ft

119.900 Ft

99.900 Ft

KIÁLLÍTOTT TERMÉKEINK KEDVEZMÉNYESEN ELVIHETŐK!

