Szeretnél
jobb munkát,
több fizetést?
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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!
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Győr, Bartók B. u. 5. (Kis-Duna Áruház emeletén) • Tel.: 06-70/230-1777
Nyitva tartás: h.-p. 9-17 h, szo. 9-13 h
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50% KEDVEZMÉNNYEL
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II. Arrabona
Állásbörze

Az akció a készlet erejéig tart.

99080052

2019. szeptember 20., 9-1630 óráig
ETO Park Élményközpont, Győr
www.arrabonaallasborze.hu
Eleged van a jelenlegi munkádból? Szeretnél jobb állást, több
fizetést? Több mint 35 cég több
mint 450 állásajánlata közül
tudsz választani.

Ruhaneműk, cipők, dekoranyagok, függönyök, szőnyegek széles választékban!

FÜGGÖNYVARRÁST VÁLLALUNK!

Gyere el, nézz körül!
Regisztrálj a helyszínen,

és nyerj laptopot!
98010032

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.

99070034

Szerelvények, tolóajtók, tárolórendszerek,
mosogatók, konyhai rácsok.

www.butorkellek.hu
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Zöld Tipp:
Mosógépnél előmosást csak akkor használj,
ha a ruhák kifejezetten piszkosak!

15.000 ft/m3

99080053

ALUMÍNIUM
REDŐNYÖK

99040066

Tûzifa KályhaKész
akció!
Tûzifa
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

melléklet

ABLAKFELÚJÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL, GARANCIÁVAL!

•
•
•
•

SOFA ablakok • régi ablakok
műanyag ablakok
27 éve az Önök
Hőszigetelt üveg csere szolgálatában
vasalat-beállítás • gumicsere

Másodlagos vízvezető elhelyezése

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

99020029

FÉLE SZÍNBEN
RAKTÁRRÓL, TÖBB

98110086

RÓK
MŰANYAG NYÍLÁSZÁZÉSE
LE
KOMPLETT KIVITE

99080044

TÓK RAKTÁRRÓL
BELTÉRI AJ
6-FÉLE SZÍNBEN
INGYENES, HELYSZÍNI FELMÉRÉS

Rába-Ablak Kft.

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

Így őrizze meg
a családi nyaralás emlékeit!
Kisebb-nagyobb családi nyaralásokról mindenkinek vannak szívesen őrzött emlékei. De sokszor gond, hogy hogyan is tároljuk őket. Jobb
esetben egy dobozban várják, hogy néha elővegye őket a család és rácsodálkozzanak, hogy de jó volt ott és akkor, és hogy milyen szép
emlékek is ezek. Rosszabb esetben csak kallódnak a lakás különböző pontjain. Pedig néhány emlék a családi nyaralásokról igazán megérdemli, hogy méltó helyre kerüljenek az otthonunkban. Persze, most sokan legyintenek, hogy mit is kezdjek én a belépőjegyekkel, a kisüvegcsében haza hozott homokkal, a gyerekek által gondosan gyűjtögetett kavicsokkal és kagylókkal. Nem kell hozzá feltétlenül kreatív
szakembernek lenni, hogy ezeket az apróságokat megőrizzük és a szép, családi emlékeket elhelyezzük a lakásban.

Íme néhány ötlet:
• Útinapló – régebben albumokat készítettünk
belépőjegyekből, fotókból stb. szinte minden
nyaralásról. Manapság a digitális világban akár
elektronikusan is készíthetünk ilyet, de már írni
tudó gyerekkel kézzel írott, készített napló is
szép emlék lehet. A legegyszerűbb fajtája, ha beszerzünk egy olyan füzetet, aminek kellőképpen
vastagok a lapjai és borítékokat ragasztunk az
egyes oldalakra. Majd a borítékokban tárolhatjuk
az egyes utazások emlékeit.
• Képkeret - tegyük az utazási emlékeket bekeretezve a falra: kagylók, csigák, fotók, belépőjegyek
és igazából bármi, amit ragasztani tudunk. Lakberendezési boltokban kaphatók olyan keretek,
amelyeknek van akkora mélysége, hogy kagylók,
kavicsok és egyéb apróságok is beleférnek.

• Csináld magad emléktábla – nem kell hozzá
más, csak egy keret, spárga vagy fonal és néhány
csipesz, hogy rögzítsük kedvenc emlékeinket.
A keret széléhez rögzítjük keresztben és hosszában a fonalat, amelyre egy csipesszel rögzíthetjük a családi fotókat.
• Befőttesüveg - aki nem szeret kreatívkodni, egy
hagyományos befőttesüvegben is megőrizheti a
kedves családi vakáció emlékeit. Az üveg egyik
oldalára egy kedves fotó, a kép elé pedig, homok,
kagyló, amit a gyerek gyűjtött.
• Szélcsengő készíthető kisebb-nagyobb
kagylókból.
• Világutazók a hűtőmágneseiket egy térképen
is megőrizhetik – mágneses lapot kreatív- és
dekorboltokban tudunk beszerezni, erre kell a
térképet erősíteni.

• Különböző helyekről hozott pénzérmék és papírpénzek is jól mutatnak képkeretben a falon.
• Képeslapokból, fotókból, térképdarabokból mi
magunk is készíthetünk hűtőmágnest, poháralátétet vagy transzfer technikával akár a gyerekek
pólóira is kerülhetnek kedvenceink.
• Akinek sok a papíralapú térképe (városnézéskor
még sokan kedvelik az adott helyen beszerezhető tömegközlekedési és várostérképeket), ne
dobja ki őket, hanem használja könyv-, füzetborítónak például.
• Készítsen szakácskönyvet, füzetet az utazások során kóstolt ételekből. Ma már az interneten rövid
keresgélés után megtaláljuk az egyes országok
jellemző ételeit, de egy kreatív háziasszony kóstolás után is el tudja készíteni az egyes fogásokat. Ha valami ízlett, akkor azt érdemes beépíteni
a családi étrendbe, így színesítve azt.
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KonyhaKész
tűzifa akció

TÖBB MINT

20
ÉVES

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

SZAKMAI

99030060

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

TAPASZTALAT

TETŐKLINIKA

99060011

2019. augusztus 30.

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

99020028

3 m3 felett ingyenes, pontos,
megbízható házhozszállítás

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

14.000–16.000 Ft/m3

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

Tel.: 06-30/610-5164
EUTR: AA6139863

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

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

NYÁRI AKCIÓ
Visszavonásig!

www.arrabonamedia.hu

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!

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ

(Teliből üvegeset, üvegesből telit.)

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

950 Ft+ÁFA/m2-től

• Régi faablakok javítása,

bruttó: 1207 Ft/m2-től

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICSPANEL FORGALMAZÁSA!
99080045

hangszigetelés.)

• Műanyag ablakok felújítása,
korszerűsítése.
• SOFA típusú ablakok
szervizelése, beállítása,
hőszigetelt üveg cseréje.

98010065

TRAPÉZLEMEZCSEREPESLEMEZ
KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!

utána

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

Európa Nr. 1 renoválója

lló
savá at!
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Fehér János 06-30/651-3945

97050467

KERSNER BÚTOR OUTLET

99080049

Living sarok

állítható fejtámla, ágyneműtartós,
ágyazható

Prémium kategóriás
franciaágyak

HATALMAS ŐSZI BÚTORAKCIÓ

-56%-ig
319.900 Ft helyett

144.900 Ft

Ágyak

89.900 Ft-tól

Sevilla u-forma

159.900 Ft

159.900 Ft helyett

2019.09.06-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

Ava sarok

állítható fejtámla

79.900 Ft

Papenburg sarok

ágyneműtartós,
ágyazható

339.900 Ft helyett

239.900 Ft helyett

ETO-PARK
PLÁZA
1. EMELETÉN

Steve u-forma

Norma sarok

59.900 Ft-tól

AZ

369.900 Ft helyett

ágyneműtartós,
ágyazható

129.900 Ft

Moric Kis sarok

279.900 Ft helyett

124.900 Ft

Living sarok

ágyazható

69.900 Ft

339.900 Ft helyett

állítható fejtámla

129.900 Ft

279.900 Ft helyett

109.900 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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99080046

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.

98090089

99010036

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Győr, Árpád út 75.
+36-70/388-0598

INGATLANÁT!

Szépségnap

Hívjon!

Érdekel a szépségápolás vagy szeretnél megtanulni sminkelni,
de nem tudod mi lenne a legmegfelelőbb az arcbőröd számára?
Esetleg megoldást keresel a bőrproblémáidra? Akkor ez most
Neked szól.
Gyere el az INGYENES Beauty napunkra, ahol az elsők között
ismerheted meg, és próbálhatod ki a Mary Kay parabénmentes
termékeit.

99080051

Sőt, ha eljön veled még 3-4 barátnőd is,
AJÁNDÉKOKKAL kedveskedünk Neked!

VAGY KIADOM

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

www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

Amit kínálunk:
•
személyre szabott arcápolási és sminkelési tippek
•
az elsők között próbálhatod ki az új parabénmentes
szettünket ingyen és kötetlenül

ELADOM

Időpont: minden kedden 15:00 és 18:00 órától
Helyszín: Famulus Hotel, Győr

Várszegi
Tamás
Tel.: 06-20/428-4477

TÖLTÉSTAVAI
PÁLINKAFŐZDE
Hagyományos kisüsti és egylépcsős technikával
dolgozunk a tavalyi áron.

1.700 Ft/liter pálinka

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

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

96070052

A részvétel ingyenes,
de visszaigazoláshoz kötött,
amit az
info@tanacsadomk.hu
vagy a +36-70/347-2700,
tudsz visszaigazolni
nekünk.
Köszönjük!
Üdvözlettel:
a CosCon csapata

játék

Egy kis botanika

Melyik különleges szobanövényre gondoltunk?
Ez a növény egy évelő, zöld húsevő, amely a meleget
és a fényt kedveli, emellett a legideálisabb számára
az alacsony páratartalom, a kissé nyirkos föld.
Amikor a légy rászáll a levelére, azok összecsukódnak,
a szélükön található tüskék eközben csapdába ejtik
a szárnyast. A rovart a növény körülbelül tíz nap alatt
megemészti, ezután a levelek elválnak egymástól,
és újra szétnyílnak.

Megfejtését küldje be 2019.09.04-én 14 h-ig
szerkesztőségünk címére levélben
(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben
(gyor.rejtveny@szuperinfo.hu).

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

Augusztus 9-i játékunk nyertese: Nagy Mihályné (Réde)
Augusztus 16-i játékunk nyertese: Rapkay Tamás

99080007

A helyes megfejtést beküldök között
korlátlan havi bérletet sorsolunk ki
a GymBeam Fitness (Győr) felajánlásából.
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Győrben, frekventált helyen, 63 nm-es,
összkomfortos, modern lakás eladó.
0630/678-6732.
Lébényi családi ház eladó. (1969.) Gáz,
vegyeskazán, cserépkályha fűtés. Ház
alatt nincs pince. (Borospince melléképület alatt.) Telek: 435 nm. Karbantartott, költözhető, tehermentes ház.
Autópálya: 2 perc. Ára: 14,9 M Ft. Tel.:
0620/575-6769.
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.
99080058

Győr, Csaba utcában
53 m2-es, társasházi lakás 21 M Ft-ért eladó.
Érd.: 06-70/399-8262.
Győr-Gyár városban
53 m2-es, erkélyes, szigetelt lakás sürgősen eladó! Ár: 15,9 M Ft. Érd.:
06-70/338-6708.
Győr-Marcalvárosban
1 + 2 félszobás lakás eladó. Ár: 21 M Ft. Érd.:
06-70/372-0109.

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

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn
irodavezető

06-70/488-97-17

9030 Győr, Verseny u. 32.

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.
Függönyét legjobb áron nálam kapja!
Minden szombaton Győr, Tarcsay Vilmos úti piacon. 0630/830-8183.

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

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.

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.

Mosógépek, Hűtőgépek, Varrógépek
javítása garanciával! 0670/240-4204.
Csóka Ferenc magánvállalkozó.

Kisebb ingatlanjavítási munkát gyorsan (kőműves, festő, tetőfedő, fakivágás stb.) vállalok. 0620/377-8855.
Bontás nélkül dugulás-elhárítás, korszerű gépekkel, garanciával és számlával.
0620/514-0669.
Kúttisztítást, kútmélyítést, kútfertőtlenítést, kútásást és fakivágást vállalok.
Pl.: fenyő/dió. 0630/951-0378.
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is,
garanciával. 0670/233-0673.
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit,
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása.
0670/630-8245.

Szobafestést,
gipszkartonozást,
kölsőhomlokzat-szigetelést
vállalok. Gyorsan, szakszerűen. Tel.:
0670/608-9519.
Ács! Tetőfedés, cserepes-lemezezés, csatornázás, karbantartás, bármilyen anyagból. Garanciával. Tel.:
0670/632-8372.
Ács, tetőfedő, bádogos munkát vállalok. Tetőáthajtás, lapos tetők szigetelése, szegélyezés, tetőjavítás, Lindab
lemez készítése anyag beszerzéssel
együtt, kedvező áron. 0670/566-4595.
Gipszkartonozási munkák: álmennyezetek, szerelt falak, tetőterek, festés, tapétázás. 0670/434-0125.

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).

ÜDÜLÉS/UTAZÁS
Hajdúszoboszlói 4 napos üdülés svédasztalos reggelivel, menüválasztásos
vacsorával
14.100
Ft/fő.
Tel.:
0670/313-5501,
www.hajduszoboszloszallasok.hu.

VEGYES/RÉGISÉG
Készpénzért veszek bakelit lemezeket,
diafilmeket, diavetítőt, régi pénzeket.
0630/194-9356.

ÁLLÁST KÍNÁL
ETO Parkban lévő ruházati üzlet
keres kereskedelmi gyakorlattal
rendelkező nyugdíjas hölgyet
heti 2-3 napos munkára.
Érd.: 06-70/312-8325,
06-70/589-2993, ÁREG 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- 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.).
Iskolatakarításra, délutános, 6 órás
műszakba, hétköznapi munkavégzésre munkatársakat keresünk, Győrben.
0630/834-2202. Carpex Kft.
Villanyszerelőket, segédeket keresünk
Ausztriai (Bécs) munkákra, azonnali
kezdéssel. HNS Electro Kft. Telefon:
0630/270-1730.

TÁRSKERESÉS
51 éves férfi 45-50 éves Hölgy ismeretségét keresi (nem kaland) céljából.
SMS-0630/343-3426.
56 éves férfi ismerkedne kirándulás,
turisztika céljából. latens@citromail.hu.

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

I M P RESSZ U M
Győr

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

Teljes körű fogászati szakrendelő
előtte

Családi házak, lakások komplett felújítása! Festés, burkolás, kőművesmunkák, víz- és villanyszerelés. Érd.:
0630/872-0564.

utána
99080050

(megbízás esetén)

Nyílászárók passzítása, szigetelése, redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók készítése, javítása. Penészmentesítés.
0630/294-6022.
www.peneszeltavolitasa.hu.

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.

99050046

MI INGYENESEN
FELBECSÜLJÜK
AZ ÉRTÉKÉT!

Pala- és cseréptetők bontás nélküli felújítása, tisztítása, impregnálása, festése. Tel.: 0630/476-7838.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fakivágás, gyökérkivétel, metszés, bozótirtás, kertfenntartás! 0630/403-6810,
0696/826-322.

GRÁNIT, MŰKŐ SÍREMLÉK
MEGRENDELHETŐ

Eladná
ingatlanát,
de nem tudja
mennyit ér?

Épületek elbontása szakszerűen, versenyképes áron, törmelék elszállítással! Földmunkálatok vállalása!
0670/905-3020.

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.

96090005

Győr-Adyváros
központi részén, felújított,
4. emeleti, 36 m2-es,
nappali + 1/2 szobás lakás liftes házban eladó!
Ár: 17,6 M Ft. Érd.:
06-70/646-1799.

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.

Ácsmunka, tetőfedő, bádogos, tetőáthajtás, verébdeszkázás, lécátpakolás,
Lindab lemeztető, terasz építés, alumínium ereszcsatorna, cserépjavítás,
cserépmosás, fóliázás, falfestést vállalok. 0670/402-6897, 0670/585-7130,
Nagy Tamás.

99080055

ELADÓ INGATLAN

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

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.

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat, hungarocell szigetelést, zsindelyezést,
kőművesmunkát vállalok kedvezményes áron. 0670/354-1897.
ASZFALTOZÁS! Bejárók, járdák aszfaltozása, zúzalékolása, mart aszfaltozása! Építőipar A-Z-ig! 0670/629-9979.
Nyár végi akció! Most akár 10-30%
árengedmény. Aszfaltozás, térkövezés, stb. Tel.: 0670/432-4914.

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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A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

ÖNT KERESSÜK

építésvezető munkakörre

0021

9908

Akár a kertben, egy parkban, vagy futballpályán nézelődik, az ápolt
pázsit látványát nekünk köszönheti, ugyanis szinte biztos,
hogy a gépre a nálunk készült fűnyírókést szerelték!

99080061

HA:
• szakirányú technikusi,
vagy felsőfokú
végzettsége van
• precíz, önálló
munkavégzésre képes

A Rábakert Kft. 35 fős családi vállalkozás 30 év tapasztalatával,
amely tevékenysége során fűnyírókéseket és mezőgazdasági
felhasználásra szánt vágóelemeket gyárt. Késeinkkel a hazai piacon
vezető szerepet töltünk be, ugyanakkor a hazai eladás
négyszeresét EU exportra szállítjuk.
Kiváló csapatunkba a termelés bővítése céljából keressük
új kollégánkat a következő munkakörbe:

AMIT NYÚJTUNK:
• versenyképes fizetés
• céges autó
• biztos tulajdonosi háttér

HAGYOMÁNYOS FÉMFORGÁCSOLÓ
Elvárások: Az élező csoport tagjaként az Ön feladata a különböző vágóelemek
éleinek kialakítása egyetemes marógép használatával. Olyan jelentkezőket várunk,
akik nem riadnak meg a munkától, csapatjátékosok, és szeretnének egy stabil,
tisztességes munkahelyen hosszú távon elhelyezkedni.

KÉRJÜK SZAKMAI
ÖNÉLETRAJZÁT
EMAIL-BEN KÜLDJE EL
RÉSZÜNKRE:
info@imoville.hu

Jelentkezés: 96/618-726 telefonszámon.

99050090

99080053

KÉRDÉS ESETÉN
HÍVJON MINKET
AZ ALÁBBI
TELEFONSZÁMON:
+36 20 256 9393

Ideális jelölt:
• Stabilitást és hosszú távú megélhetést keres
• Képes megbízhatóan termelni
• Előnyben részesíti az egy műszakos munkarendet
• Fémipari végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik
• Kiváló magyar termék előállításában szeretne részt venni

99070054

Gépjárműflotta bővülés miatt C+E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező

gépjárművezetőket keresünk
Azonnali kezdéssel!

311003

magyarországi ömlesztett takarmányszállításra Győr és környékén,
teljes egészében visszatérős, nem bent alvós fuvarfeladatokra!
Jelentkezni:
+36-22-522-230-es telefonszámon.

99080062

www.nijhof-wassink.com

www.allasok-movar.hu

2019. augusztus 30.
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II. Arrabona
Állásbörze
2019. szeptember 20., 9-1630 óráig
ETO Park Élményközpont, Győr

Milyen korosztálynak szól az állásbörze?

Mindenkinek érdemes kilátogatni diákoktól a nyugdíjasokig, hiszen valamennyi korosztály
számára vannak ajánlatok.

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 pozíciókat is
kaphatunk a kiállító cégektől, amelyekkel korábban nem is számoltunk.

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

99080042

Gyere el, és találd meg a neked való állást!

99080043

A kiállító cégek egyaránt kínálnak fizikai és szellemi munkaköröket. A konkrét álláslehetőségek mellett gyakorlati helyeket, tanfolyamokat, továbbképzési lehetőségeket is találnak
az érdeklődők.

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

99080057

Milyen jellegű állásokkal találkozhatsz?

LEHET RÁD SZÁMÍTANI!?
AKKOR SOKAT FOGSZ
KERESNI NÁLUNK,
A MENTON JOBS KFT-NÉL:
Akár havonta béremelés a többszintes bérrendszer miatt! Ingyen
szállás, albérlet-támogatás,
hetente előleg, sokrétű bónuszrendszer és cafetéria.
Kiváló munkakörülmények,
ahol operátori feladatokat kell
ellátnod 1 illetve hamarosan
2 műszakban!
Kereseti lehetőség:
NETTÓ 195.000 Ft-tól
280.000 Ft-ig!
Ezt ne hagyd ki!
JELENTKEZZ munkanapokon:
+36-70-415-2619,
+36-70-365-5801

99080056

na
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További részletek a https://arrabonaallasborze.hu oldalon.

Végre ismét van felvétel
Győr legnagyobb
autóipari vállalatánál!
Adecco Autóipari
Interjú Nap
Ne habozz, legyél
az első jelentkezők között!
• Helyszín: Adecco iroda

Győr, Budai út 2. /Árkád víztoronynál/

• Időpont: 09.05. (csütörtök) 9:00-15:00
99080063

• Program: regisztráció,
álláskeresési tanácsadás, interjú

HASZNÁLT TERMÉK

KIÁRU

FEBR.

8
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TELJ

BURKOLÁS

Vállaljuk padlóburkolatok
szakszerű kivitelezését
minőségi alapanyagokkal
rövid határidővel!

FARSANGI
Ingyenes helyszíni felmérés!

JELMEZ VÁSÁR!
99080047

S:

R 10.

JANUÁR 13-TÓL

Parafa-Fészek Bemutatóterem: Győr, Banai út 34.

(volt Zöldért telep a szabadhegyi vasútállomásnál)

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

A készlet erejéig!

Színes trapézlemez
0,7 mm vastag

1.400 Ft

br.:
/m2
CSEREPES LEMEZ

német alapanyagból, matt 0,45
nettó: 1.378 Ft

Győr,(bruttó: 1.750 Ft)
Gerence u. 27.

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES
A HÉT
AKCIÓJA!
trapézlemez 0,45
nettó: 1.378 Ft /m2

JÚNIUS
(bruttó 1.750
Ft/m2) 11-15

(K-Szo)

99080060

SZEZON VÉGI KIÁRUSÍTÁS!
A MEGJELÖLT -50%
NYÁRI TERMÉKEKRE -70%
SZEPT. 04-05. ZÁRVA!

NYITÁS:

SZEPT. 06. PÉNTEK
9 ÓRA

99070058

ELKÖLTÖZTÜNK!
ETTEL!
Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.

AUG. 30-tól (P)

ÁRUCSERE MIATT

ÓRA
Bádogos Szaküzlet
AKCIÓ!

Győr,
Gerence u. 27.

(laminált, vinyl, parafa, bambusz)

ŐSZI ÁRUKÉSZLETTEL!

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

MINŐSÉGI MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

ÁRUCSERE MIATT
FEBR. 28. - MÁRC. 01. ZÁRV

NYITÁS:

MÁRC. 02. PÉNTE
9 ÓRA

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTE

2000 FT FELETTI
SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

99030009

(bruttó 1 400 Ft/m2)

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

590/DB
AJÁNDÉK
A KÉSZLET EREJÉIG

VÉKONY SÁL!

NYÚL - A FEJLŐDŐ TELEPÜLÉS

I PÓLÓK, FÜRDŐRUHÁK, HALÁSZ ÉS RÖVIDNADRÁGOK,
UHÁK, TUNIKÁK, TÁSKÁK, CIPŐK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

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

TAVASZI ÁRUKÉSZLETTEL!

CSAK

FT
590/DB

99080059

NŐI HOSSZÚ
UJJÚ FELSŐ

VÁRJUK ÖNT IS SOK SZERETETTEL!
WWW.NYUL.HU

