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III. Arrabona  
Állásbörze

Eleged van a jelenlegi munkádból? 
Szeretnél jobb állást, több fizetést? 
Több mint 35 cég több mint 450  
állásajánlata közül tudsz választani.

Gyere el, nézz körül!
Regisztrálj a helyszínen, 

és nyerj laptopot!

2020 március 6., 9-1630 óráig  
ETO Park Élményközpont, Győr 
www.arrabonaallasborze.hu

Homlokzati 
hőszigetelés

Kérje ingyenes
helyszíni felmérésünket!

Tavaszi 20%-os akció

Állványozással,
Minőségi anyagokkal,
Gyári árakon,
10 év garanciával,
GINOP pályázatírással.

+36 70 / 3899 338  //  pannonszig.hu // info@pannonszig.hu

Az akció visszavonásig tart.

20020018

90020002

LEGYEN TÖKÉLETES MOSOLYA

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
20020011

SZEMÉLYRE SZABOTT ESZTÉTIKAI FOGÁSZATI 

KEZELÉSEK BARÁTSÁGOS KÖRNYEZETBEN!

EGY ÉLETEN ÁT!

2020. február 28-ig még a 2019-es árakon!

100%   elégedettségi garancia!

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

utánaelőtte

TÁRSASJÁTÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK

FEBRUÁR 14. VALENTIN NAP!

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
www.luciferszexshop.hu

MEGÉRKEZETT AZ VADONATÚJ KOLLEKCIÓJA!

EGYEDI AJÁNDÉKTÁRGYAK

20020016

05050060
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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 ............................ 800 Ft/m2

7 cm .......................... 1.120 Ft/m2

10 cm ........................1.600 Ft/m2

20020009

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

INNTALLER
TERMÉKEK 

SZUPER  
AKCIÓBAN

20020003

Telefon: 20/416-4788  
E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu 
www.bakonytherm.hu

Falazótégláinkat kedvezményes áron, 
készletről azonnal megvásárolhatja 
az építőanyag kereskedő partnere-
inknél. Bővebb tájékoztatás az alábbi 
elérhetőségeinken kérhető.

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.

BAKONYTHERM® 
FALAZÓTÉGLÁK KEDVEZMÉNYES 

ÁRON, KÉSZLETRŐL!

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

AKCIÓ 
90010067

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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Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

20020015

Pannonhalmán 1290 m2-
es, 22 méter széles telken 
75 m2-es, régi, téglaépítésű, 
összközműves családi ház 
eladó! Irányár: 11,9 M Ft. 
Érd.: 06-70/977-7837.

Rábaszentmiklóson 3 szo-
bás, gáz illetve cserépkály-
ha fűtéses családi ház sür-
gősen eladó! Ár: 8,9 M Ft. 
Érd.: 06-70/338-6708.

Nyúlon összközműves, 
960 m2-es, aszfaltos út-
ról megközelíthető telek 
eladó. Ár: 7,9 M Ft. Érd.:  
06-70/372-0109.

Nyaraló eladó Bakonypé-
terden! Ár: 13,5 M Ft. Érd.: 
06-70/660-5718.

LÉBÉNYBEN  
több évtizede működő  

ÉLELMISZERBOLT 
KIADÓ.

Érd.: 06-30/506-1447

90020014

Hirdetésfelvétel:
Gyôr, Tátika u. 1. • Tel.:  96/310-991

e-mail:  gyor@szuperinfo.hu
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INGATLAN

•	Győr-Gyárvárosban	 szigetelt	
társasház	 II.	 szintjén	 53	 nm-es,	
2	szobás,	erkélyes,	igény	szerint	
felújítandó	tégla	lakás	kamrával,	
saját	 tárolóval,	 parkolási	 lehető-
séggel	eladó.	Ár:	16,4	M	Ft.	Tel.:	
0620/428-4477.

•	Győr-Likócson	 kitűnően	 meg-
közelíthető	 894	 nm-es,	 42	 m	
utcafronti	 szélességű,	 2	 szintes	
ikerháznak	 is	 alkalmas	 épí-
tési	 telek	 eladó.	 Minden	 köz-
mű	 a	 telek	 előtt	 található.	 Ár:		
24,99	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	Győr-Adyváros	 központi	 ré-
szén,	 liftes	 társasház	6.	 szintjén	
36	 nm-es,	 nappali-hálós,	 főző-
fülkés,	 klimatizált,	 távfűtéses	
panellakás,	saját	tárolóval,	redő-
nyös	 műanyag	 nyílászárókkal,	
parkolási	lehetőséggel	eladó.	Ár:	
17,9	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	Pannonhalma	 frekventált	 ré-
szén	942	nm-es,	44	m	utcafronti	
szélességű	 sík	 építési	 telek	 ki-
tűnő	 infrastruktúrával,	 30	%-os	
beépíthetőséggel,	 4,5	m-es	 épít-
ménymagassággal	 eladó.	 Ár:	
8,49	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	Győr-Nádorvárosban	3.	emele-
ti,	 bruttó	 100	 nm-es,	 nappali	 és	
2	hálószobás,	amerikai	konyhás,	
egyedi	 fűtéses,	 szigetelt	 tetőtéri	
tégla	 lakás,	 plusz	 mellékhelyi-
séggel,	 beépített	 bútorokkal,	
kamrával,	 padlástér	 használat-
tal	 eladó.	 Ár:	 31,9	M	 Ft.	 A	 kb.		
17	nm-es	zárt	garázs	ára	4,5	M	Ft.	
Tel.:	0620/428-4477.

•	Győr-Sáráson	 710	 nm-es	 tel-
ken	 kb.	 80	 nm-es,	 felújított,	
átépített,	 belső	 két	 szintes	 szi-
getelt,	 klimatizált	 hétvégi	 ház,	
radiátoros	 központi	 fűtéssel,	
nagy	fedett	terasszal,	bútorokkal	
együtt	eladó.	Ár:	27,4	M	Ft.	Az	
ingatlan	 egy	 bérbeadásra	 kivá-
ló	 lakókocsival	 együtt	 is	 eladó,	
melynek	vételára	2,5	M	Ft.	Tel.:	
0620/428-4477.

•	Győr-Szabadhegyen,	 710	 nm-
es,	igény	szerint	bővíthető	telken	
5	éves,	2	szintes,	nem	 tetőteres,	
bruttó	 190	 nm-es,	 nappali	 és	 5	
szobás,	 2	 fürdős,	 tetőteraszos	
családi	 ház	 eladó.	Ár:	 89	M	Ft.	
Tel.:	0620/428-4477.

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
•	Bioptron	 lámpát,	 dobozt,	
színterápiát,	 állványt,	 légterá-
piát,	ceragem	ágyat	vásárolok!	
0620/529-9861.

ÁLLÁST KÍNÁL

•	Vértes-ker	Kft.	a	Clark	targoncák	
hivatalos	disztribútora	karbantartó	
és	 szervizes	munkatársakat	 keres	
győri	telephelyére.	Érd.:	0620/311-
7257.Önéletrajzokat	 várjuk:	
andras.meszaros@vertesker.hu		
Vértes-ker	Kft

•	 "Redőnyjavításban	jártas,	saját	
autóval,	 önállóan	 dolgozó	mun-
katársat	 keresek,	 hosszútávra.	
20/297-3510.	Károlyi	Péter"

•	Karosszéria	 lakatos,	 szét-ösz-
szeszerelésben	 jártas	 munka-
társat	 keres	 mosonmagyaróvá-
ri	 műhely	 kiemelt	 bérezéssel.	
+36-30/937-5486	 +36-30/916-
1589	 info@svauto.hu,		
S&V	Auto	Center	Kft.

SZOLGÁLTATÁS

•	Redőnyök,	 reluxák,	 sza-
lagfüggönyök,	 napellen-
zők,	 szúnyoghálók,	 párká-
nyok	 stb.	 kedvezménnyel,	
garanciával,	 helyi	 szakember-
től.	 Kérjen	 ingyenes	 árajánla-
tot!	 www.redonyosattila.hu.	
Érd.:	 0630/235-0927,		
Horváth	Attila.

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

KIRÁNDULÁS AUTÓBUSSZAL
•	Mohácsi busójárás 7.500	Ft/fő 

Indulás: február 22.  
 és február 23.

•	Erdély – Székelyföld  
Erdély – Kazán-szoros
Érd.: 96/467-119

90010011

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.  

FIZIKAI MUNKÁRA 
keres kollégákat NAGYIGMÁNDRA: 

ELVÁRÁSOK: fizikai alkalmasság, megbízhatóság,  
targoncavezetői jogosítvány.

AMIT NYÚJTUNK: Hosszú távú munkalehetőség, bejelentett, biztos 
állás, képzések, jó munkahelyi légkör.

JUTTATÁSOK: cafeteria, év végi jutalom, munkábajárási  
támogatás, iskolakezdési támogatás, dolgozói kedvezmények. 

JELENTKEZÉS:
E-mailen: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu

29100013
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Adószám: 18510425-2-08

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

20020001

Adója 1%-val kérem  
segítse a mindszentpusztai  

Autista Lakóotthon  
és Kézművesház munkáját.

„Győri Szülészetért” Alapítvány

Kérjük, hogy támogassa alapítványunkat a szülészeti 
osztály betegellátási színvonalának növelésében!

Adószám: 18531668-1-08
Bankszámlaszám:  

10400511-05101584-00000000

04010083
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autista és értelmileg sérült fiataljait!

KEDVES „VOLT” ÉS JELENLEGI 
JEDLIKES DIÁKOK!

Iskolánk alapítványa a Generátor Alapítvány ezúton  
kéri segítségeteket, hogy a személyi jövedelem-  
adótok 1%-át ajánljátok fel az alapítvány céljaira,  
vagy ismerősök meggyőzésével segítsetek ebben.
Fő célunk a tehetséges diákok segítése, valamint  

az iskola felszereltségének javítása.

ADÓSZÁMUNK: 18535143-1-08

Köszönjük:
a GySzC Jedlik Ányos Középiskola diáksága 

és tantestülete nevében!
90010049

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 90020008

28 éve az Önök  szolgálatában

GYŐR, SZESZGYÁR U. 9. 
96/358-134, 06-30/300-3633 
ILLESABLAK@HOTMAIL.COM
NYITVA: H.-P. 8-16 H

20020017

ÉPÍTKEZIK? 
FELÚJÍT?

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
BEJÁRATI AJTÓK, PORTÁLOK,  
BELTÉRI AJTÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN! 
REDŐNYÖK, KIEGÉSZÍTŐK…

FOLYAMATOS AKCIÓK!
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN!

20
01

00
01

EUTR AA5836293

Bükk, gyertyán, akác: 16.900 Ft/ömlesztett m3 (33.800 Ft/erdei m3)  
Cser: 16.400 Ft/ömlesztett m3 (32.800 Ft/erdei m3) 
Éger: 14.400 Ft/ömlesztett m3 (28.800 Ft/erdei m3)
 *erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m), ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m)

…nem kell télen fáznia.  Rendeljen még ma!
Tel.: +36-70/362-0558

BRENNHOLZ TŰZIFA 
Házhoz visszük a meleget!

Pápa, Komáromi u. 19-21. www.brennholz.hu

játék

Megfejtését küldje be 2020.02.18-án, 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben  
(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben (gyor.rejtveny@szuperinfo.hu) címre.

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

A maláriaszúnyog csípése minden esetben fertőz maláriával.

Legutóbbi játék nyertese: Keserűné Bella Katalin (Nagyszentjános)

 igAz vagy hAmis

 A helyes megfejtést beküldők között 3 000 Ft értékű  
Torta és Karamell (Győr) utalványt sorsolunk ki.

1%
1%1%

1%1%1%

Sokat 
Segít  

az 1+1 %!
Már több mint 20 éve, 1997 

óta dönthetjük el, hogy adónk 
1 százaléka mely civilszer-
vezeteket, egyházakat, vagy 
kiemelt költségvetési elő-
irányzatot segítse a további 
működésében.

NagyoN foNtoS:
amennyiben a NaV készíti 
el az adóbevallását, akkor is 
lehetősége van arra, hogy fel-
ajánlja az 1 %-ot! Döntsünk 
felelősséggel!

Kiadja: Pention Kft.
Felelős vezető: Battyányi Csaba
Terjeszti: Feibra Kft.
Megjelenik: 20.000 példányban
 Győr környékén
Lapzárta: megjelenés előtti
 péntek 14 óra

Hirdetésfelvétel:
9027 Győr, Tátika u. 1.

Tel.: 96/310-991
Web: www.szuperinfo.hu

E-mail: gyor@szuperinfo.hu
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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KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.02.14-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!

ÓRIÁSI TAVASZVÁRÓ BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

Quadro 3-2 kanapé

289.900 Ft helyett 139.900 Ft

229.900 Ft helyett 89.900 Ft

Quin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Ágyazható  
kanapék

59.900 Ft-tól

329.900 Ft helyett 149.900 Ft

Jordsand 
3-2-1

Paul sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható, 
dönthető 
háttámlás

374.900 Ft helyett 169.900 Ft

Antonius  
U-forma 
+puff

399.900 Ft helyett 189.900 Ft

Space sarok
ágyneműtartós, 
állítható  
háttámlás

329.900 Ft helyett 144.900 Ft

259.900 Ft helyett 69.900 Ft

Ágyak,  
heverők

39.900 Ft-tól

Belle sarok
ágyazható

Guest&Day sarok
ágyneműtartós, 
vendégágy  
funciós

299.900 Ft helyett 134.900 Ft

399.900 Ft helyett 169.900 Ft

264.900 Ft helyett 119.900 Ft

”7520” sarok
állítható háttámlás 
ágyazható,  
textilbőr

434.600 Ft helyett 174.900 Ft
Danny sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

359.900 Ft helyett 169.900 Ft

Relax 
kanapé 

Biaritz  
Big Szófa

269.900 Ft helyett 119.900 Ft

259.900 Ft helyett 119.900 Ft

Proximo sarok 
ágyneműtartós,  
ágyazható

279.900 Ft helyett 139.900 Ft

3.990 Ft

Kerti-raklapbútor 
párnaszett

Moric Kis sarok

Bandos U-forma

364.900 Ft helyett 169.900 Ft 279.900 Ft helyett 129.900 Ft

Josy U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

Montana  
sarok 
+puff
textilbőr
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Mikor és miért érdemes kilátogatni?

20020004

GYŐRI JÁRÁSI  
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével, a TOP-6.8.2-15  
és TOP-6.8.2.-16 számú uniós finanszírozású projektek segítik a Győri járás-
ban élő álláskeresőket. A programba való bevonást követően az álláskeresők 
számára munkaerőpiaci szolgáltatások vehetők igénybe, és a foglalkoztató-
nak bér és járulék támogatás nyújtható.

Elhelyezkedést segítő támogatások: 
bérjellegű támogatások  
(munkakipróbálás, bértámogatás, bérköltség támogatás) 

Vállalkozóvá válás támogatása: 
maximum 6 hónapig, a minimálbér összegéig nyújtható támogatás

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal, 
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére 
 a III. Arrabona Állásbörzén,  
illetve az alábbi elérhetőségeken:

PAKTUMIRODA (GYTP Kft.)
Cím: 9024 Győr, Baross Gábor u. 43.
Tel./fax: +36 96/515-630
paktumiroda.gyor@gytp.hu
www.paktumgyor.hu

Mikor érdemes kilátogatni?
Egy állásbörzén való részvétel min-
denképpen hasznos lesz számunk-
ra, bárhol is járunk karrierutunkon. 
A közvélekedéssel ellentétben egy 
állásbörze nem csak az aktív mun-
kakeresők, hanem a váltani szándé-
kozók, GYES-es anyukák, diákok, 
nyugdíjasok számára is széleskörű 
lehetőségeket nyújt.

Miért érdemes eljönni?
•	 Személyes találkozás lehetősége: a legtöbb esetben csak állásinterjún találkozunk 

leendő munkáltatónkkal, és nincs lehetőségünk előzetes benyomásokat szerezni  
a cégről. Itt mindezt meg tudjuk tenni személyesen, kötelezettségek nélkül.

•	 Nincs stressz: sokkal lazább, kötetlenebb, nyugodtabb formában tudunk  
beszélgetni a cégek HR szakembereivel, mint egy állásinterjú során.

•	 Számtalan lehetőség egy helyen: több különböző céggel tudunk személyesen  
találkozni és számos állásajánlattal gazdagodhatunk egyszerre ezáltal időt  
takarítunk meg a magunk számára.

•	 Amire nem is gondolnánk: sok esetben olyan tanácsokat, vagy akár konkrét pozí-
ciókat is kaphatunk a kiállító cégektől, amelyekkel korábban nem is számoltunk.

1999 ÓTA VAGYUNK JELEN 
GYŐRBEN
Több mint 20 éve támogatjuk a helyi ipart. 
Folyamatosan bővülő csapatunkba 
keresünk új kollégákat, akiknek folyamatos 
szakmai fejlődési lehetőséget biztosítunk.

GYERE CSATLAKOZZ HOZZÁNK,
hogy stabil és megbízható munkahelyed legyen   
a világ vezető elektronikai gépgyártójánál! 
Ha többet szeretnél tudni a nyitott álláslehetőségekről, 
küld meg önéletrajzodat  
a karrier.hu@asmpt.com e-mail címre!

Az elektronikai ipar 
legnagyobb HW/SW ellátója

1 400 szabvány a 
csúcstechnológia területéről

Több mint
14 800 dolgozó sokféle 

kultúrából

A vállalatcsoport éves  
forgalma: 2,49 Mrd. US$ 

Világszerte több mint  
30 országban

Felsorakoztatva az összes 
SIPLACE adagolót 
amit az elmúlt 10 évben 
szállítottunk elérne 
Münchentől Párizsig.. 

Sorba rakva az összes DEK 
nyomtatót és SIPLACE 
beültető gépet, amit az 
elmúlt 10 évben szállítottunk 
lefedné a maraton teljes 
útvonalát, amit a világ 
leggyorsabb futója 2 óra 57 
perc alatt tesz meg.

840 KM

A világszerte gyártott 
gépjárművek fele tartalmaz 
olyan elektronikát, amely DEK 
vagy SIPLACE géppel lett 
gyártva.

Világszerte az összes 
korosztály használ 
olyan berendezést, 
amelyet ASM gépekkel 
gyártottak.

50%

Az ASM-esek szíve 242 
milliószor dobban naponta 
az elektronikai termelésért.

Világszerte átlagosan 1.2 milliárd 
alkatrészt ültetnek műszakonként 
SIPLACE géppel.

Az ASM-nek 4.500 SMT 
vásárlója van világszerte.

Az összes világszererte 
telepített SIPLACE 
gép körülbelül 2 millió 
okostelefont tud egy 
műszakban gyártani. Ha 
egymás tetejére helyezzük 
ezeket, akkor 1,6-szor 
nagyobb lenne, mint a 
Mount Everest

MOUNT EVEREST
8,848 METERS

SMARTPHONES
14,157 METERS

Az ASM világpiaci vezető az elektronikai gyártók piacán. Teljeskörű gyártósori 
megoldásokat kínálunk a technológiai cégek számára világszerte. Akár a telefonod, 
laptopod vagy az autódban található elektronikáról van szó; biztosak vagyunk benne, 
hogy birtokolsz olyan technológiát, ami a mi gépeinkkel készült.

20020006

ENABLING THE DIGITAL WORLD
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Céltudatos vagyok.
Versenytáncos vagyok.
BD-s vagyok.
Dorina,  Junior CI Mérnök

emea.jobs.bd.com  

Dolgozz Te is egy Egészségesebb világért! 

20020002

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő közel 32 000 kilo-
méternyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait 
látja el.
A vállalat több mint 6000 fős dolgozói létszáma, valamint gazdasá-
gi mutatói alapján az ország első tíz állami vállalata közé sorolható, 
budapesti központi irányítással 19 megyében, 94 mérnökségen végzi 
közútkezelői munkáját. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. célja és feladata, 
hogy útfenntartó tevékenységével zavartalan közlekedést biztosítson minden forgalomban résztvevő számára. 
Kiemelt feladatként kezeljük az országos kerékpárút-törzshálózat, illetve a főutakkal párhuzamos lakott terü-
leten kívüli kerékpárutak megfelelő szintű üzemeltetését és karbantartását.
Útinform osztályunk 2019-ben ünnepelte 45 éves fennállását. A név évtizedek óta egyet jelent Magyarország 
útinformációinak kezelésével. Feladatkörük az évek során folyamatosan bővült, illetve bővül. Kollégáik a nap 
24 órájában figyelemmel kísérik az ország közúthálózatát, beleértve a fő- és mellékutakat valamint az au-

tópályákat. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 
működik Közép-Európa legnagyobb közúti 
szakgyűjteménye, amely Európa legnagyobb 
úthengergyűjteményének is helyt ad. A Kiskő-
rösön található Úttörténeti Múzeumban számos 
útkarbantartásban, felújításban használt gép-, 
úthengerritkaság mellett megtekinthetik az ér-
deklődők Józsit is, a Robog az úthenger című 
magyar sorozat főszereplőjét.

20020007

Nyitott pozícióink: 

Útüzemeltető szakmunkás

Karbantartó szakmunkás

Közúti járműellenőr

Üzemeltetés-fenntartási művezető

További információ és jelentkezés:
Tel.: +36-1-819-9183 • Mobil: +36-30-492-8246 

E-mail: pfeiffer.gergo@kozut.hu

20020008

Gyere, dolgozz Te is Magyarország  
egyik vezető építőipari vállalatánál! 
Nyugat-Magyarország területén az alábbi  
munkakörökbe keresünk munkatársakat:

•	 BETANÍTOTT	MUNKÁS
•	 GÉPKEZELŐ
•	 SZAKMUNKÁS
•	 ADMINISZTRATÍV	MUNKAKÖRÖK
•	 PÁLYAKEZDŐ	ÉPÍTŐMÉRNÖKÖK
Juttatásaink:
• bejelentett foglalkoztatás
• béren kívüli juttatások
• fizikai dolgozók részére egyedi  

pótlékolási rendszer
• téli időszakban is biztosítunk jövedelmet

A jelentkezéseket az allas@colas.hu  
e-mail címre várjuk, bővebb információ  
a www.colas.hu weboldalon található.

20020005

A Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft. (Lajtaszig) több, mint 15 éves építőipari múlttal rendelkező tőkeerős 
cég. Folyamatos fejlődésünknek és bővülésünknek köszönhetően új kollégát keresünk  
az alábbi pozíciókba:

•	 Építésvezető	munkatárs
•	Műszaki	előkészítő	munkatárs
•	 Szerkezetlakatos	munkatárs
•	 Szigetelő	munkatárs
•	 Épületlakatos	munkatárs	ill.	komplett	lakatos	brigád

Pozíciótól függően br. 300-600 ezer Ft kezdőbér!

Mire számíthatsz, ha jelentkezel?
•	 pozíciótól függően bejelentett kezdő bérként br 300-600.000 Ft-ra,  

amit teljesítményed függvényében növelünk
•	 gyors továbblépési és fejlődési lehetőség biztosítására
•	 folyamatos, érdemi támogatásra és megbecsülésre mind a kollégák, mind a vezetőid részéről
•	 egyedi igényeidre szabott utazási és lakhatási támogatásra

Továbbá:
•	 a munkáltatói részről minden ígéret betartására
•	 teljes támogatásra a beilleszkedésben
•	 a szabadidőd tiszteletben tartására

Mit kérünk tőled cserébe?
•	 legyen a pozíciónak megfelelő munkakörben szerzett tapasztalatod, tehát ne legyél teljesen kezdő
•	 legyen korrekt, tisztességes hozzáállásod és legyél olyan kolléga, akire számíthatnak a többiek-  

és akikre cserébe te is számíthatsz.

Ne habozz  jelentkezni, így a lehető leghamarabb lehet új állásod! 

Hogyan jelentkezz?
E-mail-ben: Csak küldd el nekünk önéletrajzodat a karrier@lajtaszig.hu  email címre, és 24 órán belül 
felvesszük veled a kapcsolatot! Ilyen egyszerű…

Telefonon: Hívj minket a 06/20-583-33-31-es telefonszámon, ha esetleg nem tudjuk felvenni, még 
aznap visszahívunk!

Munkavégzés helye: Győr-Mosonmagyaróvár

Ha	személyesen	is	szeretnél	velünk	találkozni,	
várunk	az	Arrabona	Állásbörzén	a	kiállítói	standunknál!
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Ki az a DS Smith?
Egy olyan multinacionális, újrahasznosí-
tott csomagolóanyagokat gyártó  
cégcsoport, ami:
• Több mint csomagolás
• Több mint környezetbarát termék  

és technológia
• Több mint 37 országban van jelen
• Több mint 10 milliárd dobozt gyárt évente
• Több mint 33 000 munkavállalót  

foglalkoztat

Mivel járulhatsz hozzá közös céljaink 
megvalósításához?
• Az adott területen található gépek és 

berendezések hatékony üzemeltetésével
• A minőségi előírásoknak megfelelő 

terméket gyártásával

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség  

(gépész, lakatos, forgácsoló)
• Több éves műszaki területen  

eltöltött gyakorlat
• Önálló munkavégzésre való képesség

DS Smith Packaging Hungary Kft.

A DS Smith győri gyára keres az alábbi munkakörbe teljes munkaidős  
(3 műszakos munkarendbe)

GÉPBEÁLLÍTÓ/GÉPVEZETŐ MUNKATÁRSAT.

• Lelkiismeretes, pontos és precíz  
munkavégzés

• 3 műszakos munkarend vállalása
• Csapatjáték öröme

Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetést  

(alapbér + jelenléti  
és teljesítmény bonusz)

• Cafeteria rendszert
• Munkába járási támogatást
• Egyéb juttatást (kávézseton  

havi nettó 2.600 Ft értékben)
• Baleset és életbiztosítást
• Fejlődési lehetőséget  

egy multinacionális modern  
vállalat környezetében

• Támogatást szakmai fejlődésedben 
és képességeid kiaknázásában

• Segítséget, hogy egy sikeres 
csapat részese lehess

Szükséges tapasztalat:
• 1-3 év szakmai tapasztalat

Munkavégzés helye:
• 9027 Győr, Csókás utca 4.

20020013

A Ceres Zrt. Magyarország piacvezető sütőipari vállalata, több mint 
60 éves szakmai múlttal rendelkezik. Az ország egész területére  
és a környező országokba is szállítjuk termékeinket, amelyek nagyobb 
részét a szendvicskenyerek és kalácsok, valamint az egészségtudatos 
táplálkozást támogató termékek teszik ki. Két telephelyen, Győrben és 
Miskolcon készítjük őket, összesen több mint 450 fő foglalkoztatásával.

A vásárlóink asztalára kerülő pékáru megszokott ízének és minősé-
gének biztosításához minőségi alapanyagokra, modern technológiára  
és szigorú minőségbiztosítási rendszerre van szükség, ezért csak kifogás-
talan minőségű, követhető forrásokból származó alapanyagokat haszná-
lunk fel készítésükhöz.

Piaci sikereink elsősorban annak köszönhetők, hogy mindig sikerül meg-
újulnunk, és olyan termékeket kínálunk, amelyek megfelelnek vásárlóink 
igényeinek vagy akár többet is nyújtanak annál. 

•	Üzemi	technológus
•	Művezető
•	Pék	/	dagasztó
•	Villanyszerelő
•	Gépkezelő	/	sorvezető
•	Sütőipari	betanított	munkás

Pályázatokat az alábbi e-mail címen várjuk:  
karrier@ceressuto.hu
Telefon: 96/513-514

Aktuális	állásaink:

20020010

Velünk az élvonalba kerülsz!  
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésed 
a hr.gyoer@rehau.com e-mail címre! • +36-80/242-526 • www.rehaukarrier.hu

20020014

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

SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK:
• Terhelhetőség
• Önállóság
• Kézügyesség
• Precíz munkavégzés
• Több műszakos munkarend vállalása

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

ÖSSZESZERELŐ
GYŐR



Havonta 40.000 példányban8
2020. február

Győr, Aradi vértanúk útja 8. • Pápa, Fő u. 25.
www.angyalbolt.hu

Ölelésként ható ajándékok boltja

90020004

EZOTERIKUS KÖNYVEK ÉS AJÁNDÉKOK

VALENTIN-NAP AZ ANGYALBOLTBAN
INGYENES SZERELMI KÁRTYAJÓSLÁS  

annak a vásárlónak, aki 2000 forint felett vásárol.
Február 14 – én, pénteken 9 és 15 óra között.

BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
Gépjárművek forgalomból való kivonása

Roncsautó vétel 
fém, színesfém, használt katalizátorok felvásárlása

Tel.: 06/96/461-023
Mobil: 06/30/341-6790
E-mail: tet@demoalcu.hu

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ

Nyitva:  H - P : 8:00 - 15:30
 Szombat: 8:00 - 11:30
 Vasárnap: ZÁRVA

REGISZTRÁLT AUTÓBONTÓ 
BONTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

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

katalizátorok	felvásárlása

SZÍNESFÉM KERESKEDÉS

A felvásárlási árak 2020.02.07-10-ig érvényesek!

Digitális mérlegelés, azonnali készpénzfizetés!
Üzemi kiselejtezett gépek, elektromos berendezések 

felvásárlása! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

• vörösréz: 1.100-1.300 Ft/kg
• sárgaréz: 750 Ft/kg
• alumínium: 100-200 Ft/kg
• saválló: 220 Ft/kg
• vas-vaslemez: 22-45 Ft/kg
• kábel (réz): 280 Ft/kg
• ólom-horgany: 320-350 Ft/kg
• ólom akkumulátor: 190 Ft/kg
• vegyes fémtartalmú: 40-70 Ft/kg
(bontandó, villanymotor, hegesztő, trafó) 
• forgalomból kivont autó 10 Ft/kg

Tel.:	96/461-023,	06-30/341-6790	•	E-mail:	tet@demoalcu.hu	
Web:	www.demoalcu.hu	•	Nyitva:	h.-p.	8-1530	h,	szo.	8-1130	h,	vas.	zárva

90020012

TÉT - MOSONMAGYARÓVÁR

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

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig, szo. 8-11 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

99110046

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 emelet,
Győr, Herman O. u. 25. Nyitva: K., Cs.  7-14; Sze., P. 7-15; Szo. 7-14 

A
z akció a készlet erejéig érvényes.

HAGYOMÁNYOS  
ÉS LED LÁMPÁK IS  
SZINTE FÉLÁRON! 

www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS ÉS  

 TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

Takarékos izzó szaküzlet
Fészek Csillár

90020007

ÉVKEZDŐ AKCIÓK:

TÁVIRÁNYÍTÓS LED-LÁMPÁK 

ÉS SMART TERMÉKEK

Újra kapható a sokak által szeretett és keresett  
SZÁRAZ TÖLGY KALAPANYAG DARABOLVA  
14.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) 

5-10 cm átmérőjű cser, akác (vegyesen) méterfa 
22.000 Ft/erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m) – telepi ár

BÜKK, CSER, TÖLGY, KŐRIS KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
15.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

ÉGER KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
12.500 Ft/ömlesztett m3 (1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

VEGYES KONYHAKÉSZ TŰZIFA  
14.000 Ft/ömlesztett m3 
(hárs,  bükk, cser, tölgy ; 1 m x 1 m x 1 m) minimális rendelési mennyiség: 3 m3

BÜKK, CSER, TÖLGY, KŐRIS HASÍTOTT MÉTERFA 
34.000 Ft/erdei m3 (1 m x 1 m x 1,7 m)

GYORS, PONTOS, MEGBÍZHATÓ  
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Érd.: +36-70/434-2779
Pinky-T Kft. (AA5955060)
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• Helyi hírek • Bulifotók  
• Babafotók • Győri programok


