KonyhaKész
tűzifa akció
99090068

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

2 0 1 9 . sze p te m b e r 2 0 ., XXII/38. Tel.: 06-30/610-5164
EUTR: AA6139863

G yő r é s kö r z e t e 
A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

www.trendkonyhastudio.hu
Panel- és egyedi konyhák • Beépített szekrények
Üzletberendezés • Ingyenes felmérés és árajánlat-készítés
99020028

Bemutatóterem: Győr, Fehérvári u. 75.
(volt Peugeot szalon helyén) • Tel.: 06-70/227-43-50
99090062
99090065

-

30%

Szeptemberi fonalújdonságaink:
NAKO SATEN
selyemfényű,
prémium
mikroakryl,
10 dkg

NAKO VALS

prémium akril,
10 dkg

NAKO VALS

NAKO LORA

élénk színát20% gyapjú,
ium
menetes, prém
80% akryl,
akryl, 10 dkg
vastag, 10 dkg

NAKO BOMBON
CUORE
akryl, 5 dkg

A képek illusztrációk, az akció a készlet erejéig tart.

99060065
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Tûzifa akció!

R.B.K. Steel Kft. - Vaskereskedés
TRAPÉZLEMEZEK (20/138)KÉSZLETROL, AZONNAL!

15.000 ft/m3
Készleten: aKác, cser,
tölgy, büKK, gyertyán
99090057

10 m3-tôl ingyenes
házhoz szállítás!

Garantált mennyiség és minôség,
gyors kiszállítás hétvégén is!

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

Hirdetésfelvétel:

ü Betonacél, betonacél hálók
ü Cserepes és trapézlemezek
ü Szendvicspanelek
Több mint 250 idomacél raktárról azonnal!

9027 Győr,
Tátika u. 1.
96/310-991

99090030

KályhaKész Tûzifa

Cím: 9028 Győr, Serfőző utca 11.
Tel.: 06-20/231-3004 | E-mail: gyor@rbksteel.hu

Hirdessen
a Győri Szuperinfóban

gyor@szuperinfo.hu

50% kedvezménnyel!
Hirdetés szövege:

Kategória:
 Eladó ingatlan
 Vegyes
 Egészség/Sport
 Társkeresés

99090060

 Kisállat
 Autó/Jármű
 Állást keres

Győr, 2019.___.___.

aláírás

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

FIGYELEM!
Moziajánló

*Az akció a 2019, szeptember 30-ig feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik
Győr és Győr környéki lakosok részére. Az akciós ár 1.905 Ft helyett 950 Ft/megjelenés.
A hirdetés maximum 10 szó lehet. Más kedvezménnyel nem vonható össze.
A kupon csak egy apróhirdetés feladására használható fel, egy alkalomra.

Könyvajánló
ZávadaPál:

Hajó a ködben

Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői
és magánemberek, barátok és vetélytársak,
nők és férfiak, egy izgalmas viszonyokból szőtt,
nagyszabású rokonság.
De minthogy többségük
zsidó származású, és
1944 életveszélyes tavaszán vagyunk, az ő történetük - a családtagok
roppant vagyona folytán
- egyszeri és különleges
lesz, huszadik századi
történelmünk egyik közismert esetévé válik.

Joker

amerikai-kanadai bűnügyi dráma thriller
Rendező: Todd Phillips

A tömegben is magányos Arthur
Fleck emberi kapcsolatot keres.
Miközben Gotham graffitikkel
tarkított utcáit rója, két maszkot is
visel: az egyiket a munkájához,
hiszen bohócként dolgozik.
A másikat viszont nem tudja
lemosni – azt azért öltötte magára, hogy be tudjon illeszkedni
a világba. De amikor kamaszok
zaklatják az utcán, belekötnek
a metrón vagy egyszerűen csak
a többi bohóc szórakozik vele,
még jobban eltávolodik a környezetétől. Fokozatosan magába
szippantja az elképesztő és
rémisztő mélység, ahonnan már
nincs visszaút. Vagy jobb lenne,
ha nem volna.
Todd Phillips rendező, társ-forgatókönyvíró és producer Joker
című filmje a DC univerzum
hírhedt rosszfiújáról szól,
aki Gotham városában keresi
a helyét. Arthur egyik rossz
döntést hozza a másik után,
az események megállíthatatlan
láncreakcióját indítva el.
Bemutató: 2019. október 3.
Játékidő: 122 perc
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• 3 fokos: 9.330 Ft
• 4 fokos: 10.850 Ft
• 5 fokos: 13.400 Ft
• 6 fokos: 15.600 Ft

• 3x7 fokos: 34.600 Ft
150 kg, 2 év garancia

150 kg, 2 év garancia

Állítható
forgáspont
szárnyas
kapuhoz
M16-24

Állítható
forgáspont
talplemezzel
szárnyas
kapuhoz
M16-24

1

1.620

Ft-tól

• 35 mm-ig

Rozsdamentes
kéményajtó

406.273

Ft

• 120x180 mm
• zárható
• minőségi
tanúsítvánnyal

Ft
380.873

Akciók
a weboldalon!

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

ŐSZI AKCIÓ
+36 30 / 476 78 38

Orosházán vagy
60 km-es körzetében élsz?

SOS
GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

Jelentkezz nevelőszülőnek!
99090021
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W W W.T ET OK LINI K A . H U

Fanni vagyok, 3 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!

www.1001fenyobutor.hu
Fabútor 1001 színben
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TETŐKLINIKA

Visszavonásig!

t
5.400 F

íróasztalok
polcok
ágyak
szekrények

SZAKMAI

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT!

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

•
•
•
•

ÉVES

TAPASZTALAT

99090004

tól
.390 Ft-

Univerzális mágnesállványos fúrógép

20
99090002

CORDA lépcsőfokos
állólétra

CORDA alumínium
többfunkciós létra
lépcsőfunkcióval

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

TÖBB MINT

GYERMEKFALVAK

+36 20 417 1129
sos.hu/neveloszulo

34.

GYERMEKFALVAK

MAGYARORSZÁG
BUDAPEST

MARATON FESZTIVÁL
®

2019. SZEPTEMBER 28-29.
BUDAPEST, PÁZMÁNY PÉTER SÉTÁNY

FUTÓTÁVOK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK:
SZEPTEMBER 28. SZOMBAT
• SPAR 4X2 KM VÁLTÓ • NESTLÉ CSALÁDI FUTÁS
• FODISZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI FUTAM
• SPAR ENJOY. GYALOGLÁS (2,3 KM)
• ERSTE MARATONKA (2,3 KM)
• RISKA MINIMARATON (5 KM) • LANDLIEBE 10 KM
SZEPTEMBER 29. VASÁRNAP
• SPAR BUDAPEST MARATON® (42,2 KM)
• REAL NATURE 30 KM
• SPAR BUDAPEST MARATON® PÁRBAN
• TOLLE UHT MARATONSTAFÉTA
(42,2 KM, 4 FŐS VÁLTÓ)

WWW.SPARBUDAPESTMARATON.HU

/budapestmaraton

MATRAC STÚDIÓ • Győr, Szent Imre u. 83/b • Mobil: 70/377-8692 • www.1001fenyobutor.hu

THE GUARANTEED QUALITY

Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt.

Márvány-Gránit-Mészkő-Onyx-Quarzit-Kerámia

TRAVERTIN MÉSZKŐ BURKOLAT

PULTOK, PÁRKÁNYOK, LÉPCSŐK,
KANDALLÓ BURKOLATOK,
KERÍTÉSFEDLAPOK, SÍREMLÉKEK
EGYEDI GYÁRTÁSA!

15-25% kedvezmény

Az akció 2019.10.31-ig ill. a készlet erejéig érvényes.

Telephely/Bemutató: 9082 Nyúl, Széchenyi u. 1. • Nyitva tartás: h.-p. 7:00-17:00, szo. 8:00-13:00, ebédszünet: 12:30-13:00

A rugalmasabb ügyintézés érdekében kérjük, egyeztessen időpontot!

Tel./fax: +36 96 364 721 • Mobil: +36 30 692 5362, +36 30 829 5145 • www.kodekor.com • E-mail: info@kodekor.com

99090009

®
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játék

SUDOKU

A helyes megfejtést beküldök
között borválogatást sorsolunk ki
a Pécsinger borászat felajánlásából.
Múlt heti
játékunk
nyertese:
Pula Lászlóné
(Győr)

Megfejtését küldje be 2019. 09.25-én 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)
vagy e-mailben a gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre.
A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig vehetők át szerkesztőségünkben, átvétel hiányában újrasorsolásra kerülnek.

KERSNER BÚTOR OUTLET

99090052

Proximo u-forma

ágyneműtartós, ágyazható

Prémium kategóriás
franciaágyak

HATALMAS ŐSZI BÚTORAKCIÓ

-56%-ig
294.900 Ft helyett

139.900 Ft

Romain sarok

Star sarok

textilbőr

289.900 Ft helyett

129.900 Ft

ágyneműtartós, ágyazható

129.900 Ft

ETO-PARK
PLÁZA
1. EMELETÉN
2019.09.27-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

Bella kanapé

Fotelek

textilbőr

Corner sarok

369.900 Ft helyett

79.900 Ft-tól

AZ

239.900 Ft helyett

99.900 Ft

Longchair sarok

ágyneműtartós, ágyazható

329.900 Ft helyett

119.900 Ft

ágyneműtartós,
ágyazható

14.900 Ft-tól
Claim sarok

139.900 Ft helyett

64.900 Ft

Labene u-forma

ágyneműtartós,
ágyazható

ágyneműtartós,
ágyazható

279.900 Ft helyett

79.900 Ft

349.900 Ft helyett

169.900 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!

5

2019. szeptember 20.

99090066

1 ÉVESEK LETTÜNK!

CURVES Arrabona

Tipp:

ÜNNEPELJ VELÜNK!

Különleges születésnapi
engedményekkel várunk
ingyenes bemutatónkra!
Keress bennünket az elérhetőségeinken!

Ha rossz a kedvünk, fogyasszunk probiotikumokat tartalmazó
ételeket, például olyan erjesztett élelmiszereket,
mint a tejtermékek és savanyúságok.

9024 Győr, Hunyadi utca 14 (LEIER City Center)
+36 20 371 8474 • curves.arrabona@gmail.com

A közösségbe kerülés hatása az immunrendszerre SZEPTEMBERI
Még csak két hét telt el, de gyermekünk
máris otthon van, mert megbetegedett?
Igen, ezzel a problémával szinte minden
szülő találkozik, amikor csemetéje új
közösségbe kerül, legyen az óvoda vagy
iskola.

szerint az első egy év alatt számíthatunk arra,
hogy gyermekünk sokat lesz beteg. Természetesen nincs két egyforma gyermek, hiszen ha
van egy nagytesó a családban, akkor ő már jó
eséllyel „hazavitt” számos kórokozót, amivel
a kicsi is találkozott, és ha azokkal találkozik
újra, már könnyebben viseli a szervezete. ÉrA közösségbe kerülés hátulütője, hogy gyer- demes már az óvoda és iskola előtti időszakmekünk sokkal többet betegeskedik. Kikerül ban gyermekközösségekbe vinni csemeténa megszokott családi légkörből, új baktéri- ket, hogy immunrendszerük felkészültebb és
umokkal találkozik. Immunrendszere még erősebb legyen, mire beköszönt a szeptember.
fejlődésben van, és úgy „tanul”, úgy fejlődik Szervezetük erősítését a kiegyensúlyozott,
egyre erősebbé és erősebbé, hogy ismerke- változatos értrenddel és lelki egyensúllyal
dik a kórokozókkal, melyek megbetegítik, el- érhetjük el. Fontos kiemelnünk, hogy nem
kezd ellenanyagot termelni, így a következő csak a sok zöldség- és gyümölcsfogyasztás,
alkalommal már felismeri őket, és védekezik a megfelelő vitaminbevitel teszi ellenállóbbá
ellenük. Az óvodákban és iskolákban a gye- szervezetüket. Fontos a mentális egészségük
rekek közötti fertőzések viszonylag gyorsan is, kimutatták ugyanis, hogy azon gyerekek,
terjednek. A kicsik ugyanazokat a játékokat akik vidámak és sok testi kontaktusban volt
használják, még gyakran elfelejtik, hogy mire részük, szervezetük több ellenanyagot teris jó a papírzsebkendő, és a kézmosást is gya- mel, ezáltal ellenállóbbak lesznek.
korta elhanyagolják. Épp ezért a szakemberek
99090050

AKCIÓ!

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.

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

Novo C Plus® liposzómális
C-vitamin lágykapszula 60 db
Természetes összetevőkkel készül, hosszan
tartó hatású, és a C-vitamint liposzómális
formában tartalmazza a leghatékonyabb
felszívódásért. Étrend-kiegészítő készítmény.

AKCIÓS ÁR:

3.495 Ft
58,3 Ft/db

Béres Csepp Extra® belsőleges oldatos cseppek
+ C-vitamin Béres 50 mg tabletta 4×30 ml + 120 db
AKCIÓS ÁR:

4.570 Ft

Komplex összetételével támogatja az immunrendszert, segít a betegségek utáni felépülésben.
Egészségpénztári kártyára vásárolható.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Centrum gumivitamin
gyermekeknek eper/málna ízű 30 db
Eper-/málnaízű gumivitamin vitaminokkal
és ásványi anyagokkal gyermekeknek 3 éves
kortól. Magas D-vitamin-tartalom.
Étrend-kiegészítő készítmény.

AKCIÓS ÁR:

2.045 Ft
68,2 Ft/db

* Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a (beteg)tájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Az otthoni hajfestés praktikái
Manapság már számos márkának vannak olyan hajfestékei, melyekkel könnyedén elintézhetjük mi magunk is a hajfestést otthonunk kényelmében. Tudjuk, tudjuk, hogy sok érv szól mellette és ellene, de mi most a mellette tábort erősítve, hoztunk néhány praktikát, amivel megkön�nyíthetjük a dolgotokat.
Ne akarjunk hatalmas változást
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy például feketéből
akarnak szőkét varázsolni a fürdőszobában, egyetlen
doboz hajfestékkel, persze sikertelenül. A szakemberek szerint, házilag ne akarjunk három árnyalatnál
többet változtatni hajszínünkön, mivel a végeredmény attól eltekintve, hogy csúnya lesz, még roncsolhatja is a hajszálainkat. Ha mindenáron drasztikus
változást kívánunk alkalmazni hajkoronánkon, akkor
ahhoz már profi fodrász kell.
Nem minden a kép!
Pusztán azért, mert a dobozon lévő képen csodálatosan néz ki egy szín, még nem jelenti azt, hogy az a mi
hajunkon is pontosan ugyanúgy fog kinézni. Ahhoz,
hogy megközelítőleg, olyan színt kapjunk, a hajszínünknek világosabbnak kell lennie, mint a hajfestéknek, és nem árt, ha előtte még sosem volt festve.
Miben keverjem össze?
Manapság már számos olyan hajfesték van, amihez
nincs szükség felvivő eszközökre, mivel tubusos kiszerelésben vannak, így a színelőhívó már adott, csak
a festéket kell hozzányomni, összerázni, és már vi-

hetjük is fel. A gyakoribb kiszereléseknél pedig
érdemes műanyagból vagy üvegből készült
tálakban összekeverni az összetevőket, mert
azoknak nincs kémiai hatásuk a festékre, így
elkerüljük az esetleges színmódosulást is.
Ha már megfelelően előkészültünk, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy keressünk egy
régi pólót és törülközőt, amit nem sajnálunk, ha
festékes lesz, valamint egy fésűt és egy felvivő
ecsetet.
A festés
Hajfestés előtt ne mossunk hajat, ugyanis sokkal
könnyebb egy-két napos hajra felvinni a festéket,
mint a frissen szálló tincsekre. Fésüljük ki alaposan
a hajunkat, és válasszuk szét négy részre, egyszerre
mindig csak egy részt fessünk be. Haladjunk a tövektől
a hajvégek felé, egyenletesen, figyelve arra, hogy mindenhová jusson a festékből. A hatóidő letelte után még
egyszer masszírozzuk be a festéket a tincseinkbe, majd
alaposan öblítsük ki, és mossuk meg a hajunkat. Fontos, hogy festés után használjunk hajbalzsamot, ami
hidratálja és kondicionálja a hajszálakat.
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99090041

Győrszere-Nagyszentpálon új építésű
81-96 nm-es családi házak eladók.
A lakóépület emeltszintű szerkezetkészen
kerül átadásra 2019 IV. negyedévben.
Ár: 25.500.000 Ft-tól.
(telekárat tartalmazza)
Érd: 36-70/4511-888
www. gyor.stonehengeingatlan.hu

99090053

Győr-Gyárvárosban 53 m2es, erkélyes, szigetelt lakás
sürgősen eladó! Ár: 15,9 M Ft.
Érd.: 06-70/338-6708.
Győrben, parkos környezetben, gyönyörűen felújított,
2 szoba-hallos panellakás
bútorozva eladó. Azonnal
költözhető! Ár: 20,9 M Ft.
Érd.: 06-70/660-5718.
Győrújfalu újonnan épülő
társasházában lakások korlátozott számban még leköthetőek! Ár: 18,9 M Ft-tól
Érd.: 06-70/977-7832.

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 64 nm-es, 3 szobás, erkélyes,
felújított panellakás eladó. Irányár:
24,8 M Ft. Tulajdonos: 0620/528-9238.

KIADÓ INGATLAN
Bútorozott, gázfűtéses, klimatizált téglalakás kiadó. Nádorvárosban garázst vennék, bérelnék. 0630/302-6149.
99090070

Győr, Szabolcska utcában
szigetelt lépcsőház egyedi
hőmennyiségmérővel felszerelt, 43 m2-es, középblokkos, műanyag ablakos,
felújítandó lakás eladó!
Irányár: 16,5 M Ft. Érd.:
06-70/977-7837.

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.

ELADOM
VAGY KIADOM

INGATLANÁT!

Eladná
ingatlanát,
de nem tudja
mennyit ér?

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

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.

VÁLLALJUK CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSÉT
tervezéstől kulcsrakész állapotig
25 éves szakmai tapasztalattal,
számos referenciával.
Merior Team Kft. 06-20/282-7882.

99090054

Győrben vagy környékén építkezne?
Rendelkezik már telekkel, de nem tudja, merre induljon? Megbízható, prémium kategóriás, modern elrendezésű

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.

SOPRONI

96090005

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.

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök,
napellenzők, szúnyoghálók stb. kedvezménnyel, garanciával, helyi szakembertől. Kérjen ingyenes árajánlatot! www.redonyosattila.hu. Érd.:
0630/235-0927, Horváth Attila.
Épületek elbontása anyagbeszámítással,
kézi-, gépi erővel, törmelék elszállítással! Földmunkálatok! 0670/905-3020.
Pala- és cseréptetők bontás nélküli 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.
Fakivágást, veszélyesfa-kivágást vállalunk, zöldhulladék elszállítását, rakodását megoldjuk! 0670/905-3020.

Épületek Energetikai Tanúsítása.
Hőkamerás vizsgálatok. Napelemek
telepítése. Tel.: 0630/956-4771, www.
energiaexpert.hu.
Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzati- és kerítésfestés, garanciával!
0620/536-7356.
Vízvezeték
szerelést
0630/871-8236.

vállalok!

Szobafestést, gipszkartonozást, külsőhomlokzat-szigetelést vállalok. Gyorsan, szakszerűen. Tel.: 0670/608-9519.
Redőnyjavítást vállalok. Érd.: 0620/9656515, Zsugonics.
Egyéni vállalkozó kőműves munkát vállal, építés, bontás, térkövezés, nyílászárók beépítése. Tel.: 0670/603-1306.
Lomtalanítást vállalok padlástól pincéig, eltakarítom lim-lomját! Hívjon bizalommal! 0670/707-5812.
Tetőfedés!
Cserepezés,
bádogozás, ácsmunkák, cserepeslemezezés,
policarbonát
szerelés.
Tel.:
0670/677-4102.
"Redőnyjavítás, redőny készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr!
06-20/ 233-8316!"

Badacsonyban 100 nm-es nyaraló
betegség miatt eladó. Strand, hajóállomás 450 méter. Kedvező árajánlat.
0630/851-1482.
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 15.900 Ft/3 éj, 24.500 Ft/7 éj
w w w. f r a n k v e n d e g h a z . h u .
T.: 0630/977-6495.

VEGYES/RÉGISÉG
Gáztűzhely, bontott tölgyparketta, vaskapu, redőnyök, villanyoszlopok, műanyag
ablakok eladók. 0630/302-6149.
Figyelem, felvásárlás! Szeptember 25.,
szerda, 10-14 óráig a Rába Hotel konferencia termében. Törtarany: 6.100
Ft/g-tól, fazonarany: 9.000 Ft/g-tól.
Régi karórák felhúzóstól az automatáig. Festmények, ezüsttárgyak,
Herendi, Zsolnay, borostyán. Arany-,
ezüst pénzérmék, tallérok, papírpénzek, képeslapok. 0620/429-6122.
www.deakfernczgaleria.hu.
Bükkszínű, üveges, fiókos, polcos
ifjúsági szekrény eladó. 38.000 Ft.
0630/570-1653.
Készpénzért veszek bakelit lemezeket,
diafilmeket, diavetítőt, régi pénzeket.
0630/194-9356.
Dunnákat, párnákat, örökséget hagyatékból, festményeket, faliórákat vásárolok. Ingyenes kiszállás! 0630/885-7737.

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

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

Elmúlt már 30-50-70? Ismerkedne de
nincs hol, kivel? Nem adom fel társkeresés 0620/411-4325.

OKTATÁS

58 éves fiatalos nő Hozzáillő társát keresi. Tel.: 0620/440-6457.

Zöldterület karbantartást, kertgondozást, ház körüli munkák elvégzését, rövid határidővel vállaljuk.
0620/596-4350, 0630/709-5932.
Egyedi bútorkészítést vállalunk: konyhák, gardróbok, előszobák stb. Tel.:
0620/597-9052.
Bontás nélkül dugulás-elhárítás, korszerű gépekkel, garanciával és számlával.
0620/514-0669.

HÍVJON BIZALOMMAL!

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás, fakivágás, gyökérkivétel, bozótirtás,
fametszés, faültetés! 0630/403-6810,
0696/826-322.

Tel.: 06-20/428-4477

Kisebb kőműves munkákat vállalunk.
0630/274-3864.

9030 Győr, Verseny u. 32.

Víz-, gáz-, központifűtés és gázkészülék
szerelés. Tel.: 0670/221-7741.

Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtlenítést, kútásást és fakivágást vállalok. Pl.:
fenyő/dió. 0630/951-0378.

Várszegi
Tamás

irodavezető

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

Térkő tisztítás és egyéb betonfelületek,
kerítések tisztítása. Keressen bizalommal! 0620/514-0669.

Hívjon!

06-70/488-97-17

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

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vállalok, új tetők készítését, széldeszkázást,
bármilyen festési munkát, Lindab lemez
felrakását vállalom. 0670/566-4595.

MI INGYENESEN
FELBECSÜLJÜK
AZ ÉRTÉKÉT!
Németh Adrienn

Kékfrankos
850 Ft/2 l
Merlot
850 Ft/2 l
Zöld veltelini
800 Ft/2 l
Chardonnay - Irsai 850 Ft/2 l
Kékfrankos rosé
850 Ft/2 l
Cabernet Sauvignon 1000 Ft/2 l

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

Kárpitozás! Mindennemű kárpitos munkák vállalása: autó, bútor áthúzása, javítása, szövetválasztási lehetőség, ingyenes szállítás. 0670/884-6838.

(megbízás esetén)

TERMELŐI BOROK

98100038

ELADÓ INGATLAN

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.

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

99080048

Apró

lakóházat ajánlok figyelmébe, fűtéskész
átadással, mesterház minősítéssel. Az ár
telek nélkül értendő! Ár: 25,9 M Ft. Tel.:
0620/428-4477.

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).

EGÉSZSÉG/SPORT
Felnőtt nadrágpelenkák, anti-decubitus
matrac, járókeret, járóbot, fürdetőszék,
ágytál eladók. 0630/302-6149.
Bükfürdőn, Apartmanhotelben október
16-tól és november 13-tól apartman
kiadó. 0630/302-6149.

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
Balatonfüreden 2 szobás, nyári apartman eladó. Irányár: 20,9 M Ft.
0620/528-9238.

TÁRSKERESÉS
49 éves férfi korban hozzá illő hölgyet
keres tartós kapcsolatra. 0630/484-6894.
Hetvenes fiatalos özvegy Hölgy, társát
keresi. Tel: 0670/286-2017.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz
megyünk! Tel.: 0670/669-7777.
WARTBURG 81.000 km-el, forgalomból
ideiglenesen kivonva, szép állapotban
eladó. 0630/302-6149.

MEZŐGAZDASÁG/
TERMÉNY
SZILVA VÁSÁR termelőtől kis és nagy
tételben kiszállítással. 0670/203-4398.

ÁLLAT/KISÁLLAT
Gyönyörű fajtatiszta Ragdoll cicák
eladók. Családias környezetben nevelkedtek, parazitamentesek, oltottak. Csak
leinformálható helyre. 0630/285-8065.
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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.

Hosszú távú munka
Kiemelt bérezés
Hűségbónusz, egyéb juttatások
Vidékieknek bejárás-hozzájárulás
Munkavégzés hétfőtől péntekig napi 8 óra

Amit kínálunk:

- Folyamatos és 3 műszakos
munkavégzés
- Műszakpótlék
- Hétfőtől-péntekig tartó
munkavégzés
- Túlórázási lehetőség
- Munkabér előleg
- Ingyenes szálláslehetőség

333524

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

bábolnai telephelyére azonnali belépéssel felvesz

JÁRMŰSZERELŐT

Elsősorban a saját gépjárműpark karbantartására.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:

06-30-546-3478

99090056

ÁLLÁSBÖRZE NYUGDÍJASOKNAK!
Az Északi Szomszédok Nyugdíjas
Szövetkezet szeretettel meghívja Önt
nyugdíjas munkák bemutatására. Időpont: szeptember 25. szerda, 10 óra.
Helyszín: Hotel Konferencia (Kis Hilton), Apor püspök tere 3. Rész- és teljes
munkaidős, rugalmas beosztású munkákkal várjuk!

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,
targoncavezetőket, betanított
csiszolókat, autószerelőket,
vasúti jármű szerelőket,
mezőgazdasági gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács
szakmunkásokat, férfi
betanított munkásokat!
Hosszú távú folyamatos
munkavégzés! Szállás, utazás
biztosítva. Érd.: 8-16 óráig.
Tel.: 20/440-8355, Nivella Kft.

munkalehetőség
győrben KIeMeLT
bÉreZÉSSeL ÉS IngyeneS
CÉgeS bUSZJÁrATTAL

AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZ.

•
•
•
•
•

99090059

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.).

CNC-gépkezelőket
(CNC-gépkezelő vagy gépi forgácsoló végzettséggel), géplakatos karbantartót (forgácsoló gépek karbantartására) keresünk sárvári munkahelyre. Hos�szú távú munkalehetőség, kiemelten magas bérezés, nettó 280.000340.000 Ft/hó. Igényes, díjmentes
szállás vagy 100%-os utazási költségtérítés 50 km-es körzetből. 0670/5272554,
femmunka.eu@gmail.com
(Cor-Tex Euro Kft.)

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐT
B, C JOGOSÍTVÁNNYAL

99090057

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

Pandora Dental, Sopron kisegítő FOGORVOS kollégát/kolleginát keres heti
két napra. Jelentkezni lehet: 0699/780100, pandoradentalsopron@gmail.com.

TARGONCAVEZETŐ

Győri logisztikai cég

99060058

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.).

Vértes-Ker Kft. téli és nyári külterület
szolgáltatásához műszakvezetőt keres.
Tel.: 0620/360-1835.

332604

ÁLLÁST KÍNÁL

JELENTKEZÉS:
Telefonon a

06-70/610-0064-es
telefonszámon.

Csörgess meg vagy küldj
visszahívós SMS-t!
(Opus Európa Kft.)

KIVÁLÓ MUNKALEHETŐSÉGEK
GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN!
Hetente előleg! Bejelentett
munkaviszony! Ingyenes szállás,
albérlet-támogatás!
A MENTON Jobs Kft. segít Neked
megtalálni a legjobb munkahelyet!
Nyitott pozíciók: csomagoló;
operátor; gépbeállító; targoncavezető stb.!
Egy- és többműszakos, illetve
folyamatos munkarend, ahol 4 nap
szabad!
Kereseti lehetőségek:
NETTÓ 150.000 Ft-tól
320.000 Ft-ig!
Ezt ne hagyd ki!
Érdeklődj munkanapokon:
+36-70-365-5801,
+36-70-415-2619

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

99080042

99090048

99090055

Elvárás:

- Targoncavezetői engedély
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Tûzifa akció!
Fafajták: akác, bükk, tölgy, gyertyán, cser

Akciós
modellek
20%-50%

Hosszméret: 25 cm, 33 cm, 50 cm

ömlesztett m3
14.000 Ft-tól

99090069

Rendelje megbízható
forrásból!

KEDVEZMÉNNYEL!

Az akció visszavonásig érvényes.

99030029

Kiszállítás billencs
teherautóval történik!

Ugyanitt szén és méterfa kapható!

Németh Tamás
06-70/357-5830

2001-től a piacon! EUTR: AA 6027309

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

99090001

I M P RESSZ U M
Győr

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

2019. szeptember 26-28-ig!

kup

*

tójának

a hirdetés felmuta

*

atkozik

ékekre nem von

az akciós term

ELKÖLTÖZTÜNK!

Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.

(csütörtöktől szombatig)

(volt Zöldért telep a szabadhegyi vasútállomásnál)

20% kedvezménnyel!

99090049

Szerkesztőségünk a jogszabályokba
ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések
közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal.
A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt
a megjelenést követő 8 napon belül
fogadunk el.

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

Bádogos Szaküzlet

ÁSVÁNYBÖRZE
Minden,
ami ásvány

-OS

Ezoterikus könyvek és ajándékok boltja

Terápiához, gyógyításhoz, személyiségfejlesztéshez,
tisztításhoz, programozáshoz, kezeléshez, szépséghez!

AKCIÓ!
A készlet erejéig!

Színes trapézlemez
0,7 mm vastag

1.400 Ft

br.:
/m2
CSEREPES LEMEZ
(bruttó: 1.750 Ft)

Győr, Aradi vértanúk u. 8. • 70/328-5540
Pápa, Fő utca 25. • 70/328-6744 • www.angyalbolt.hu
99090063

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

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig
Tel: +36-70/312-7854, +36-70/312-7962, +36-96/209-059
facebook.com/lemezdiszkont

német alapanyagból, matt 0,45
nettó: 1.378 Ft

• ásványékszerek: medálok, karkötők, nyakláncok, gyűrűk
• marokkövek • kulcstartók • csiszolatlan kristályok • ingák

Tuti Bútorbolt

99070058

Kiadja: a Pention Kft.
Megjelenik 60.000 példányban
Győrben és környékén.
Hirdetésfelvétel:
9027 Győr, Tátika u. 1.
Tel.: 96/310-991
Felelős vezető:
Battyányi Csaba
Lapzárta: kedd 14 óra
Terjeszti: Arrabona Post

5.000 oFtn

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!

Tuti Bútorbolt
www.tutibutor.hu

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
Big sor 360 cm
Kornél sor
Tolóajtós gardrób

98010032

Viktor II kanapé

Franciaágy

73.900 Ft-tól

Kristóf kanapé

Oázis kanapé

KANAPÉK 51.500 Ft-tól
Liza kanapé

Étkező

KONYHA ÉS ÉTKEZŐ AKCIÓ!

Jesolo kanapé

A képek illusztrációk. Az akció a készlet erejéig tart.

SZEKRÉNYSOROK: 84.900 Ft-tól

Komód

Előszobafal

19.900 Ft-tól

29.000 Ft-tól

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

MINDEN, AMI EGY
BÚTORHOZ KELL!

Győr, Fehérvári u. 75. • Tel./fax: +36-96/440-255
Nyitva tartás: h.-p. 7-1630 óráig, szombat 8-12 óráig.

Szerelvények, tolóajtók, tárolórendszerek,
mosogatók, konyhai rácsok.

www.butorkellek.hu

