TÛZIFA RENDELHETÔ!
Konyhakész
CSER/GYERTYÁN 3.400 Ft/q (34 Ft/kg)
AKÁC 4.400 Ft/q (44 Ft/kg)
Áraink az áfát tartalmazzák!

Ömlesztett, konyhakész

17.500 Ft/m3 (1x1x1 m)
Tel.:

2 0 1 9 . a ugusztus 9 ., XXII/32.
99080028

ZORA PLUS KFT

EUTR: AA5948196

98100047

G yő r é s kö r z e t e 

30/254-32-34

Gyôr
zorapluskft@gmail.com

MÓRICZ ÉKSZERHÁZ

14 k. törtarany: 9.500 Ft/gr. 14 k. fazonarany: 15.000 Ft/gr.
18 k. törtarany: 10.500 Ft/gr. 18 k. fazonarany: 22.500 Ft/gr.
24 k. arany: 16.900 Ft – 30.000 Ft/gr-ig.
1114 Bp. Móricz Zs. körtér 2. (a Dohánybolt mellett)
T.: 30/680-6955, www.aranyfelvasarlas.net

LUCIFER SZEXSHOP
GYŐR, BARTÓK B. U. 1. (UDVARBAN)
M.MAGYARÓVÁR, MALOMSZER U. 8.
SIÓFOK, FŐ U. 45. - ZÁKONYI F. KÖZ
99080017

+36 20 475 76 67
+36 20 372 4544

+36 20 391 55 88

www.luciferszexshop.hu

SATISFAYER TERMÉKEK KAPHATÓAK!

ÚJ AJÁNDÉKOK ÉRKEZTEK!

99060014

99080034

LAND STORE
99080032

ÚJDONSÁG:
HELYBEN SÜTÖTT PIZZA!
SÉFÜNK RECEPTJEI ALAPJÁN

99070034

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
06-30/848-6350

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
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ALUMÍNIUM
REDŐNYÖK

99040066

SOPRONI

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

RÓK
MŰANYAG NYÍLÁSZÁZÉSE
LE
KOMPLETT KIVITE

Rába-Ablak Kft.

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

utána
99080023

ÁLLAPOTFELMÉRÉS!

Készleten: aKác, cser,
tölgy, büKK, gyertyán
10 m3-tôl ingyenes házhoz szállítás!
Garantált mennyiség és minôség,
gyors kiszállítás hétvégén is!

Tel.: +36-30/421-1867
EUTR: AA6249157

Kate Morton:

Teljes körű fogászati szakrendelő

Dr. Deák Henrietta

15.000 ft/m3

Könyvajánló

INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS

INGYENES

425 Ft/l
425 Ft/l
400 Ft/l
425 Ft/l
425 Ft/l
500 Ft/l

99080025

TÓK RAKTÁRRÓL
BELTÉRI AJ
6-FÉLE SZÍNBEN

850 Ft/2 l
850 Ft/2 l
800 Ft/2 l
850 Ft/2 l
850 Ft/2 l
1000 Ft/2 l

98100039

Kékfrankos
Merlot
Zöld veltelini
Chardonnay - Irsai
Kékfrankos rosé
Cabernet Sauvignon

FÉLE SZÍNBEN
RAKTÁRRÓL, TÖBB

előtte

Tûzifa KályhaKész
akció!
Tûzifa

TERMELŐI BOROK

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

játék

IDÉZETJÁTÉK

Mely híres emberektől
idéztünk?
"A hazugság a gyöngék fegyvere."
"A soha el nem kezdett munka
tart a legtovább."
"A tanuló ne gondolatokat,
hanem gondolkozni tanuljon."
A helyes megfejtést beküldök között
borválogatást sorsolunk ki
a Pécsinger borászat felajánlásából.
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).

Az órásmester
lánya
1862 nyarán ifjú művészek maroknyi
csoportja jelenik meg a Temze partján
álló Birchwood kúriában. Vezetőjük a
kimondottan szenvedélyes és kiemelkedően
tehetséges Edward Radcliffe, a tervük pedig
az, hogy a külvilágtól elzárkózva, ihletet
keresve, alkotásba merülve töltik a nyarat.
Mire tervezett tartózkodásuk véget ér, egy
nő gyilkosság áldozata lesz, egy másiknak
nyoma vész, eltűnik egy nagy értékű tárgy,
és Edward Radcliffe élete romokban hever.
Másfél évszázad múltán Elodie Winslow,
a fiatal, londoni levéltáros egy mappában
két, látszólag összefüggéstelen dokumentumra bukkan...

Moziajánló
Volt egyszer egy... Hollywood
brit-amerikai-kínai bűnügyi dráma
Rendező: Quentin Tarantino
1969, Los Angeles. Egy munka nélkül maradt, western tévésorozatából kikerült, munkanélküli színész
(Leonardo DiCaprio) és jó barátja, kaszkadőre
(Brad Pitt) együtt próbálnak boldogulni Hollywood
kegyetlen világában. Ez a világ azért kegyetlen,
mert változik: Rick és Cliff eddig kiismerte magát
a showbizniszben, de most bármerre járnak, arra
kell rácsodálkozniuk, hogy minden megváltozott:
a szabályok, a főnökök és a nők is…
Nincs nagyobb esemény annál a filmes világban,
mint amikor Tarantino rendez: 9. filmje hihetetlen
sztárszereposztással készül, és ismét különleges,
véres és gyilkos humorú.

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

Főszereplők: James Marsden, Damian Lewis,
Bruce Dern, Emile Hirsch, Sydney Sweeney,
Maya Hawke, Austin Butler, Leonardo DiCaprio,
Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Luke Perry,
Brad Pitt, Margot Robbie

Múlt heti játék nyertese: Begitter Anikó

Bemutató: 2019. augusztus 15.
Játékidő: 161 perc
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ÉVES
SZAKMAI

TAPASZTALAT

Tuti Bútorbolt
www.tutibutor.hu

Léna háló 240 cm

Jabba sor

SZEKRÉNYSOROK: 84.900 Ft-tól
Jesolo kanapé

Viktor II kanapé

Sarokgarnitúra

Tokió franciaágy

73.900 Ft-tól

118.000 Ft-tól

Kristóf kanapé

A képek illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart.

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
Kis sor

20

Roland kanapé

TETŐKLINIKA

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

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK
BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,
CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

NYÁRI AKCIÓ
Visszavonásig!

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT!

+36 30 / 476 78 38

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁS
GARANCIÁVAL!

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

utána

Nem
ke
az aj ll többé
tó
korszerűsítése (Passzítás, javítás,
feste kat
hőszigetelés, speciális gumibemarás,
ni!

• Régi faablakok javítása,

KANAPÉK: 51.500 Ft-tól
Étkezők

Tálaló

99060011

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

99050031

Tuti Bútorbolt

TÖBB MINT

Komód

hangszigetelés.)

• Műanyag ablakok felújítása,
KONYHA, TÁLALÓ ÉS ÉTKEZŐ AKCIÓBAN!

19.900 Ft-tól

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

korszerűsítése.
• SOFA típusú ablakok
szervizelése, beállítása,
hőszigetelt üveg cseréje.
Európa Nr. 1 renoválója

lló
savá at!
s
é
g
n
Lú bevo
PVC
előtte

Fehér János 06-30/651-3945

97050467

Recept

Oreo cupcake
Tészta:

1.

Krém:

REGISZTRÁLT
AUTÓBONTÓ

SZÍNESFÉM
KERESKEDÉS

BONTÁSI IGAZOLÁS
REGISZTRÁLT KIÁLLÍTÁSA
AUTÓBONTÓ

• vörösréz:
1.100-1.300 Ft/kg
• sárgaréz:
800 Ft/kg
• alumínium:
160-260 Ft/kg
• saválló:
220 Ft/kg
• vas-vaslemez:
28-41 Ft/kg
• kábel (réz):
280 Ft/kg
• ólom-horgany:
350 Ft/kg
• ólom akkumulátor:
160 Ft/kg
• vegyes fémtartalmú: 40-50 Ft/kg

100 g vaj
160 g krémsajt
350 g porcukor
Oreo keksz

A sütőt előmelegítjük 170 C°-ra. Vegyük elő
a muffinsütőnket, majd mindegyiket béleljük ki papírral.
Fogjunk egy-egy Oreo kekszet, válasszuk szét őket,
majd a krémes felű kekszeket helyezzük a muffinformákba
– a krémes felével felfelé.

2.

Tegyük a lisztet, cukrot, kakaóport, sütőport, a sót
és a vajat egy nagy tálba, és keverjük jól össze.

3.

Keverjük össze a tejet, a tojást és a vanília-kivonatot egy
külön tálban, majd fokozatosan adjuk hozzá a lisztes keveréket. Csomómentesre keverjük. Töltsük meg a formákat
a tésztával. Süssük 20-25 percig.

4.

• Gépjárművek forgalomból való

BONTÁSI IGAZOLÁS
kivonása KIÁLLÍTÁSA
Roncsautó-vétel
Gépjárművek• forgalomból
való kivonása
• Fém, színesfém,
Roncsautó
vétel használt
katalizátorok
felvásárlása
fém, színesfém, használt
katalizátorok
felvásárlása
TÉT - MOSONMAGYARÓVÁR

(bontandó, villanymotor, hegesztő, trafó)

• forgalomból kivont autó 15 Ft/kg
A felvásárlási árak
2019.08.08-13-ig érvényesek!

Digitális mérlegelés,
azonnali készpénzfizetés!
Üzemi kiselejtezett gépek, elektromos
berendezések felvásárlása!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Míg a muffinok sülnek, elkészítjük rá a krémet. Vegyünk 6
db Oreo keksztetőt, majd morzsoljuk össze. Keverjük a va06/96/461-023
Nyitva: H - P06-30/341-6790
:
8:00 - 15:30 • E-mail: tet@demoalcu.hu
jat, a krémsajtot és a porcukrot össze, Tel.:
majd forgassuk
bele
Tel.: 96/461-023,
a kekszmorzsát. Nyomjuk a muffinok tetejére
zsákból
Mobil:egy06/30/341-6790
Szombat:
8:00 - 11:30
Web: www.demoalcu.hu
• Nyitva:
h.-p. 8-1530 h, szo. 8-1130 h, vas. zárva
a krémet, majd díszítsük a megmaradt E-mail:
kekszekkel.
tet@demoalcu.hu
Vasárnap: ZÁRVA

99080031

200 g liszt
40 g kakaópor
280 g porcukor
3 teáskanál sütőpor
csipet só
80 g vaj
240 ml tej
2 tojás
1/2 teáskanál
vanília-kivonat
12 db Oreo keksz
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különleges mozgásforma,
amit ki kell próbálnod nyáron!
Unod az esti edzéseket? Nincs kedved a megszokott gyakorlatokhoz? Felejtsd el a szokásos
mozgásformákat, és légy nyitott az újdonságokra! A különleges edzéseket a hagyományos,
számodra már jól bevált gyakorlatok mellé is beillesztheted. Mutatunk néhány sajátos és kedvelt mozgásformát, melyek gyakorlásával csúcsformába hozhatod a tested.
ja. A cheerobic óra táncos jellegű.
Fejleszti a kitartást, szökkenések,
lábemelések és együttes karmozdulatok váltják egymást az edzés alatt.
Ez az edzésforma az aerobik elemeit
ötvözi a cheerleading elemeivel. Neked való, ha szereted a dinamikus,
izzasztó aerobikórákat.

1. A falmászás kiváló lehetőséget
biztosít a mentális és fizikai teljesítőképesség korlátainak megismerésére. A test minden izmát erősíti és
megmozgatja.
2. A Kangoo Jumps edzéssel több
kalóriát égethetsz el, mint más gyakorlatokkal. Jó hír azoknak, akik
ízületi problémák miatt nem tudnak
edzeni, a Kangoo segítségével újra
futhatnak. A hagyományos aerobikkal szemben a Kangoo elnyeli a rázkódást, és kiemelkedően fokozza
az oxigén-felhasználást más sportokhoz képest.

4. A pilates torna hazánkban sokáig
nem volt ismert. Miután az amerikai
sztárok körében megugrott a torna
népszerűsége, itthon is nagy divat
lett pilates órákra járni. A gyakorlatokat helyes testtartással kell végezni,

3. Hallottál
már
a
cheerobicról? Maga a
kifejezés az USA-ból
ered, a Cheerleader
(pompomlány)
szóból. Amerikában ez
a szurkolás sport-

így lesz esztétikusabb a tartásunk. A
rendszeres pilates torna gyakorlása
formás, szálkás izomzatot eredményez. Ennél a mozgásformánál fontos
a tudatosság, a mozdulatok minősége. Kellemes ellazulást biztosít, a koncentráció és légzéskombinációnak
köszönhetően gondolatainkat elterelhetjük a mindennapi stresszről.
5. A cardiobalett olyan izmokat mozgat meg, amelyek létezéséről talán
nem is tudtál. A klasszikus balett alapelemeire épül, ízület- és gerinckímélő
mozgásforma. Zsírt égethetsz, szálkásíthatsz, s emellett az állóképességed és a koordinációd is javulhat.

KERSNER BÚTOR OUTLET

99080022

Prémium kategóriás
franciaágyak

Fotelek

HATALMAS NYÁRI ÁGYAKCIÓ
AZ

-56%-ig

14.900 Ft-tól

89.900 Ft-tól
Ágyak

ETO-PARK
PLÁZA
1. EMELETÉN
2019.08.16-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

Papenburg u-forma

John u-forma
+puff

Proximo sarok

ágyazható

ágyneműtartós,
ágyazható

ágyneműtartós,
ágyazható

59.900 Ft-tól
Seven sarok

324.900 Ft helyett

149.900 Ft

Marina kanapé

ágyneműtartós,
ágyazható

129.900 Ft

154.900 Ft helyett

89.900 Ft

Dublin és Qiun sarkok

relax funkció

279.900 Ft helyett

259.900 Ft helyett

ágyneműtartós,
ágyazható

69.900 Ft

229.900 Ft helyett

79.900 Ft

239.900 Ft helyett

99.900 Ft

Chesterfield kanapé

179.900 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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Határozatlan bérleti-szerződéses,
nyugdíjasházi garzonomat 1,5-2 szobás, határozatlan bérleti-szerződésesre cserélném. 0630/236-6048.

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit,
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
0670/630-8245.

Bábolnán, Kossuth utca 9. alatti, 3 szobás családi ház, 960 nm
telekkel eladó. Irányár: 19,5 M Ft.
0620/983-7236.

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.

Belvárosi, 65 nm-es, földszinti,
2,5 szobás lakás eladó, cserélhető.
0630/678-6732.
Sárváron
11
szobás
panzió tulajdonostól eladó. Ir. ár:
99080026

Győr-Révfaluban új építésű
társasházban még 5%-os ÁFAval lakások leköthetők. Érd.:
06-70/657-8536.

Győr-Adyvárosban garzonlakás
eladó. Irányár 17.600.000 Ft. Érd.:
06704892013.
Győrben, a Kodály Zoltán utcában, 2 szoba-hallos, 53 m2es lakás ár alatt, sürgősen eladó! Ár: 16.500.000 Ft. Érd.:
06-70/338-6708.

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

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.
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.
Győrújbaráton, Lila-hegyen, Paperdő, 1.080 nm-es, művelésből kivont,
meredek zártkerti telken, kb. 30 nmes, tetőtér beépítéses, alápincézett

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

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.

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

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET
REDÕNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

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

Tel.: 06-30/994-2258.
GRÁNIT, MŰKŐ SÍREMLÉK
MEGRENDELHETŐ

Továbbá rövid határidővel
vállalunk:
tisztítást, felújítást, fedlapcserét,
újralapozást, helyreállítást.
Munkáinkra garanciát vállalunk.
Több munka megrendelése
esetén kedvezmény.
Kérjen ingyenes ajánlatot!
Sándor László kőfaragó
06-30/612-3236

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók stb. kedvezménnyel, garanciával, helyi szakembertől. Kérjen ingyenes árajánlatot! www.redonyosattila.hu. 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, moso-

Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtlenítést, kútásást és fakivágást vállalok. Pl.: fenyő/dió. 0630/951-0378.
Tetőjavítást és kéményfelújítást
vállalok, A-tól Z-ig, garanciával!
0670/388-8816.
Palatetők átfedése bontás nélkül, tetőfedés. tetőjavítás, bádogos munkák.
0630/981-7047.
Lomtalanítást vállalok padlástól pincéig, eltakarítom lim-lomját! Hívjon
bizalommal! 0670/707-5812.
Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, metszés,
bozótirtás, kertfenntartás! 0630/4036810, 0696/826-322.
Mosógépek, Hűtőgépek, Varrógépek
javítása garanciával! 0670/240-4204.
Csóka Ferenc magánvállalkozó.
Függönyét legjobb áron nálam kapja! Minden szombaton Győr, Tarcsay
Vilmos úti piacon. 0630/830-8183.
Épületek Energetikai Tanúsítása.
Hőkamerás vizsgálatok. Napelemek telepítése. Tel.: 0630/956-4771,
www.energiaexpert.hu.
Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat,
hungarocell szigetelést, zsindelyezést, kőművesmunkát vállalok kedvezményes áron. 0670/354-1897.
Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. 20%
kedvezmény augusztus 31-ig! Ingyenes felmérés! Tel.: 0620/481-8124.
Szobafestést, mázolást, kőműves
munkát, burkolást, kéményrakást,
kúpcserép kenését, beázások megszüntetését, hungarocelles hőszigetelést vállalunk. Tökéletes takarással, korrekt csapat. 0670/311-6783.

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.
Kovászolni való uborkát (9-12 cm)
keresek megvételre nagyobb tételben, folyamatosan. 0620/921-9855.

TÁRSKERESÉS
Nyugdíjas
férfi
kapcsolatot
keres, Győr környékéről Tel.:
0670/230-3532.

Rendelje megbízható
forrásból!

ömlesztett m3
14.000 Ft-tól

Kiszállítás billencs
teherautóval történik!

Ugyanitt szén és méterfa kapható!

Németh Tamás
06-70/357-5830

2001-től a piacon! EUTR: AA 6027309

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
0670/669-7777.
Mercedes ML320 V6 benzines és
Ford Maverick 2.0 benzines gépkocsi eladó. Mindkettő garázs lelet, gyönyörű állapotban Tatabányán. Irányár: 1,5 és 1,7 M Ft. 0620/983-7236.

ÁLLAT/KISÁLLAT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva
700 Ft/db. Tel.: 0620/204-2382.

ÁLLÁST KÍNÁL
CNC forgácsolók és betanított gépkezelők jelentkezését várjuk hos�szú távra, kiemelt bérezéssel és
béren felüli juttatással. Önéletrajz:
szakmunka01@gmail.com,
0670/633-0463 (EMCOTECH Kft).
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.).
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- CNCgépkezelő, 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.).

KonyhaKész
tűzifa akció
Garantált
mennyiség
és minőség.
AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz), ÉGER (A kép csak illusztráció!)
99030060

MI INGYENESEN
FELBECSÜLJÜK
AZ ÉRTÉKÉT!

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

99050046

Győr kedvelt városrészében,
Nádorvárosban, 3 szoba-nappalis, polgári lakás tárolóval, zárt,
udvari kocsibeállóval AKCIÓS
áron, 36.000.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06-70/372-0105.

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.

hétvégi ház, vezetékes vízzel, árammal, szerszámtárolóval, 20 db termő
gyümölcsfával eladó. Ár: 4,5 M Ft.
Tel.: 0620/428-4477.

96090005

Győrújbarát frekventált részén eladó 2 szintes, családi ház műhelylyel, 2 garázzsal! Ár: 56.000.000 Ft.
Érd.: 06-70/660-5718.

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.

98090089

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

BÚTORKÉSZÍTÉS:
konyhabútor,
tolóajtós gardrób, kerti fatároló, polikarbonátos előtető készítés.
0620/597-9052.

Tûzifa akció!

Fafajták: akác, bükk, tölgy, gyertyán, cser
Hosszméret: 25 cm, 33 cm, 50 cm
99080027

ELADÓ INGATLAN

REDŐNYJÁRAT Győrben és környékén. Redőnyök, szúnyoghálók,
árnyékolók engedménnyel. Hérics:
0630/204-0205,
0696/245-064,
www.hericsredony.hu.

gatógép, hűtőjavítás. 0670/311-3387,
0696/421-517.

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

99070083

Apró

68 millió forint. Érdeklődni 17 óra
után. Tel.: 06-0/355-6776.

3 m3 felett ingyenes, pontos,
megbízható házhozszállítás

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

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐT
B, C JOGOSÍTVÁNNYAL

DOLGOZZ
VELÜNK!

Üzletvezető és Üzletvezető-helyettes
munkatársakat keresünk
MOSONMAGYARÓVÁRI üzletünkbe:
9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 67.
99070010

•
•
•
•

TOVÁBBÁ GÉPKOCSIKÍSÉRŐT
AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZ.
Kiemelt jövedelem
Stabil háttér
Vidékieknek bejárás-hozzájárulás: 100%
Munkavégzés hétfőtől péntekig napi 8 óra

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

BŐVÍTJÜK
ÉRTÉKESÍTŐI
CSAPATUNKAT!
JELENTKEZZ
MÉG MA ÉS LÉGY
TE IS KOLLÉGÁNK
ÚJ, BELVÁROSI
IRODÁNKBAN!

ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES

Önéletrajzod
a gyor.belvaros@dh.hu
email címre várjuk.

99080029

+36 96 365 253
9022 Győr,
Árpád út 38/A.

heti 30 óra, határozatlan idejű munkaviszony
• Rendelkezel szakirányú végzettséggel és legalább 2-3 év
eladói tapasztalattal?
• Könnyen teremtesz kapcsolatot és munkádat precízen
végzed?
• Ha pályafutásod során vezetői tapasztalatokat is szereztél,
előnyödre válhat a kiválasztási folyamatban.
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet és szívesen
csatlakoznál a dm csapatához, kérjük, jelentkezz a
www.karrier.dm.hu oldalon
az „Állásajánlataink” menüpont alatt.

99080020

99060045

99070054

Gépjárműflotta bővülés miatt C+E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező

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

Azonnali kezdéssel!

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

99080033

www.nijhof-wassink.com

311003

www.dh.hu

ÜZLETVEZETŐ
heti 40 óra, határozatlan idejű munkaviszony
• Rendelkezel szakirányú végzettséggel és legalább 2-3 év
hasonló területen szerzett vezetői tapasztalattal?
• Kiváló a szervező és problémamegoldó képességed és
remekül kommunikálsz?
• Ha terhelhető és rugalmas vagy, valamint munkádat önállóan végzed, itt a helyed nálunk!

www.allasok-movar.hu

2019. augusztus 9.
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ÁllÁst keresel, de nem szeretnél Az Arrabonamédia reklámkampányok létrehozásáegész nap irodÁban ülni?
val, megjelenítésével foglalkozik online felületeken
és írott médiában Győrben, megyénkben, a régióban
szeretsz pörögni, intézkedni?
és Magyarország teljes területén.
sokat lógsz a telefonon?

A sikeres Munktársunk:

munkahelyed unalmas,
és hiÁnyoznak a kihívÁsok?

akkor pont téged
várunk bővülő
reklÁmértékesítési
csapatunkba

reklÁmreferens
munkakörbe!

AMi biztos
tetszeni foG:

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.

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

A COLAS ÚT ZRT. SZERELŐT KERES NEHÉZGÉPEK SZERVIZELÉSÉRE.
Elvárások: autószerelő technikus, vagy autóvillamossági, vagy munkagépszerelő,
vagy nehézgépszerelő, vagy mezőgazdasági gépszerelő végzettség; min. 1 év
autó- vagy munkagépszereléssel töltött szakmai tapasztalat.
Munkavégzés helye: Győr kiindulással rugalmas Nyugat-Mo. területén.
A jelentkezéseket az allas@colas.hu e-mail címre várjuk.

99080018

• Családias munkakörnyezet
• Felkészítés és folyamatos
képzés
• Alapfizetés + eredményorientált prémium
• Rugalmas időbeosztás

KARBANTARTÓ
ÁLLÁS

99080019

• felkészült, mert egy személyes találkozó alkalmával számos
kérdésre kell válaszolnia,
• meggyőző, mert maximálisan hisz a szolgáltatásainkban,
• kommunikatív, hiszen rengeteg Ügyféllel kell beszélnie,
• kellő önbizalommal rendelkezik, és fel tudja dolgozni,
hogy a munkában nemcsak sikerek léteznek,
• határozott, mert a lendületes beszélgetésekhez és az értékesítési
folyamat sikeres lezárásához folyamatosan kézben kell tartania
az irányítást,
• megérti az Ügyfél szubjektív igényeit, és tud is rá figyelni,
• szorgalmas, mert a sikert csak kitartó, rendszeres munkával
lehet elérni.

Szeretnél
jobb
munkát,
több
fizetést?

Változatos, mozgalmas, erelo_GYOR_SZUPERINFO_79x20.indd
önálló munkakör.
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Jelentkezz!

Fényképes önéletrajzodat
az info@arrabonamedia.hu
e-mail címen várjuk!

0021

9908

99070056

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
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ABLAKFELÚJÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL, GARANCIÁVAL!
SOFA ablakok • régi ablakok
műanyag ablakok
27 éve az Önök
Hőszigetelt üveg csere szolgálatában
vasalat-beállítás • gumicsere

Takarékos izzó szaküzlet

99020029

Villanyszerelés
„Okos Otthon” technológiával
Gáz, Fűtés és Vízvezeték

szereléssel

E-napló és műszaki vezetéssel
99070077

Kedves Olvasóink!

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Másodlagos vízvezető elhelyezése

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

+36 20 260 92 39

Fészek Csillár
LED LÁMPÁK IS
FÉLÁRON!

www.lampafeny.hu
FÉNYSZÁMÍTÁS IS
+ TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!
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

Magyarország vezető
ingatlanközvetítő hálózata,
15 éves tapasztalattal!

Az Otthon Centrum győri irodája
munkatársakat keres!

A Győri Szuperinfó irodája
2019. augusztus 10-től 25-ig zárva tart.
2019. augusztus 26-tól a megszokott
nyitvatartási időben
(hétfő-péntek, 8-16 óráig) várjuk Önöket!

Kötetlen munkarend, vállalkozói szabadság,
kiemelkedő jövedelem, ingyenes képzés,
stabil országos háttér.

Az ingatlanszakma legjobb otthonszakértői
nálunk dolgoznak!

Legyél te is csapatunk megbecsült tagja!
Jelentkezz most önéletrajzoddal az origo@oc.hu e-mail címen!

98070107

•
•
•
•

29080003

Bádogos Szaküzlet
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!
A készlet erejéig!

Színes trapézlemez
0,7 mm vastag

1.400 Ft

br.:
/m2
CSEREPES LEMEZ

német alapanyagból, matt 0,45
nettó: 1.378 Ft
(bruttó: 1.750 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!
T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45

nettó: 1.378 Ft /m2
(bruttó 1.750 Ft/m2)

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

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

99070058

ELKÖLTÖZTÜNK!

Weboldal, webshoppal, szövegírással, domain névvel

60.000 Ft + ÁFA?

2019. augusztus 31-ig pályázat nélkül?

Igen!

Országos Vállalkozásfejlesztési Program
az Arrabonamédiánál!
Az első év díja tartalmazza a domain név (.hu) regisztrációját, a szövegírás,
a komplett feltöltés és a keresőoptimalizálás költségét is!
Mindez a vállalkozásfejlesztési program keretében: 60.000 Ft + áfa
az első évben 75.990 Ft + áfa helyett.
Minden további évben pedig: 49.990 Ft + áfa
2019. július 31-ig még pályázat nélkül elérhető ez a jelentős kedvezmény.
Érdeklődjön a 06/70-332-7004-es telefonszámon,
vagy az info@arrabonamedia.hu e-mail címen!

