KonyhaKész
tűzifa akció
99110088

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

G yő r é s kö r z e t e 

2 0 1 9 . de ce m b e r 1 8 .
„Nem volna más vallás,
Nem volna, csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.”

Szélsebesen rohan az idő, ismét eltelt egy esztendő. Közeleg az év legmeghittebb
ünnepe, a karácsony. Minden ünnepi díszbe öltözött a környezetünkben, ám a
legfontosabb talán mégis az, hogy lelkiekben mi magunk is - elfeledve a hétköznapi
gondokat, problémákat - ráhangolódjunk a CSODÁRA, a Megváltó születésére.
Ilyenkor több időt lehetünk a szeretteinkkel és higgyék el, ez a legdrágább meglepetésnél is nagyobb kincs, becsüljük meg az ajándékba kapott és egészségben töltött
napokat! És ha majd a feldíszített fenyőfa mellett állunk, akkor gondoljunk azokra
is, akik már nem lehetnek mellettünk, de lélekben mégis velünk együtt ünnepelnek.
Bízunk benne, hogy szerkesztőségünk ajándékát NAPTÁRI KÜLÖNSZÁMUNKAT - idén is szívesen fogadják!
Használják a névnaptárt bátran, egész évben rokonaik, barátaik,
ismerőseik köszöntésére!

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

Naptár 2020

Ady Endre szavaival kívánunk minden
kedves olvasónknak, ügyfelünknek
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag, boldog új évet,
megköszönve egész éves bizalmukat!

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.

BAKONYTHERM®
ÁREMELÉS ELŐTTI TÉGLA AKCIÓ!

99120056

Az akció 2019.12.02-től
a 30 N+F téglákra és a készlet erejéig
érvényes! Részleteiről kérjük
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken!

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

99120013

-10 %

99120020
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KARÁCSONYI BORAJÁNLAT
5l
5l
5l
5l
2l

1.900 Ft
2.000 Ft
2.100 Ft
2.200 Ft
1.000 Ft

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

Kőszegen vagy
60 km-es körzetében élsz?

Kanna: +250 Ft/db

+36 20 417 1129

Tel.: 06-70/331-74-62 • Nyitva: h.-p. 8-16 h, szo. 8-12 h

98120065

96090005

99120058

Épületek elbontása anyagbeszámítással, kézi-, gépi erővel,
törmelék elszállítással!
Földmunkálatok!
0670/905-3020

Akác tűzifa 4.500 Ft/q
Gyertyán tűzifa 4.100 Ft/q
Cser tűzifa 3.600 Ft/q

99110057

Tel.: 06-30/994-2258.

Kiadja: a Pention Kft.
GYERMEKFALVAK

Lengyel dió 6000 cal 7.000 Ft/q
Lengyel fekete dió 5.300 cal 5.800 Ft/q
Lengyel dió 6300 cal 6.800 Ft/q
Ledvicei dió 4200 cal 5.200 Ft/q
Ledvicei dara 4200 cal 5.100 Ft/q

Győrben és környékén.
Hirdetésfelvétel:

sos.hu/neveloszulo

9027 Győr, Tátika u. 1.

Kedves Olvasóink!

60-70%-os árakon visszavonásig.

I M P RESSZ U M
Győr
Megjelenik 60.000 példányban

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

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

GYERMEKFALVAK

Jelentkezz nevelőszülőnek!

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Győr, Bajcsy-Zs. u. 24. (volt Finommechanika udvarában)

SOS
GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG
99100043

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

Fanni vagyok, 3 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!

Tel.: 96/310-991
Felelős vezető:
Battyányi Csaba

Szerkesztőségünk 2019. dec.ember 18-tól
2020. január 5-ig zárva tart.
2020. január 6-tól a megszokott
nyitvatartási időben
(hétfő-péntek, 8-16 óráig) várjuk Önöket!

99120057

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

Lapzárta: kedd 14 óra
Terjeszti: Arrabona Post

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

Oreo cupcake karácsonyra
Hozzávalók:

Tészta:

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

Krém:

100 g vaj
160 g krémsajt
350 g porcukor
Oreo keksz

Így készítsd el:
1. 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. Míg a muffinok sülnek, elkészítjük rá a krémet.
Vegyünk 6 db Oreo keksztetőt, majd morzsoljuk össze.
Keverjük a vajat, a krémsajtot és a porcukrot össze, majd
forgassuk bele a kekszmorzsát. Nyomjuk a muffinok tetejére egy zsákból a krémet, majd díszítsük a megmaradt
kekszekkel.
4. 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.
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Cégünk dinamikusan növekvő
és stabil résztvevője a lakossági PB gáz,
ipari gáz, valamint az állati
takarmányozás piacának.

ÁRUTERÍTŐ ÉRTÉKESÍTŐ

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

Gépjárműflotta bővülés miatt C+E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező

Hirdetésfelvétel:

magyarországi ömlesztett takarmányszállításra Győr és környékén,
teljes egészében visszatérős, nem bent alvós fuvarfeladatokra!
366194

Azonnali kezdéssel!

Jelentkezni:

+36-22-522-230-es telefonszámon.

9027 Győr,
Tátika u. 1.
96/310-991

99120053

gépjárművezetőket keresünk

(slepptúrás kistehergépkocsi vezető)
kollégákat keresünk.
Főbb feladatok, munkák:
• Slepptúrás járatok kialakítása,
a meglévő és új partnerek felkeresése,
az általunk forgalmazott termékek
értékesítése.
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Stressztűrő képesség, rugalmasság,
magas fokú terhelhetőség, jó kommunikációs képesség.
Az állás betöltésénél előnyt jelent:
• Tapasztalat hasonló munkakör
betöltésében.
Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetés, rugalmas
munkakör, jó munkahelyi légkör.
Munkavégzés helye:
Rugalmas munkavégzési hely
– Északnyugat Magyarország
Érd.: 06-20/222-5422 (Vaporis PB gas Kft.)

gyor@szuperinfo.hu

99120035

Kereskedelmi
munkatárs
munkakörbe

www.nijhof-wassink.com

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

Az állás
a tied lehet, ha
Miért jó nálunk
dolgozni:
• Tagja lehetsz egy olyan
profi csapatnak, amely
többször is elnyerte
a Kiválóság az
Ügyfélkiszolgálásban Díjat.
• Kötetlen munkarendben
végezheted a munkádat,
így a magánéletedet is
könnyebben szervezheted.

Feladataid lesznek:
• A Társaság pénzügyi
termékeinek értékesítése,
a törlesztőrészletek
átvétele.
• Kiváló szolgáltatás nyújtása
ügyfeleinknek.

• Van tapasztalatod
az ügyfélkiszolgálás,
értékesítés és pénzkezelés
területén;
• Jó a kommunikációs
készséged;
• Képes vagy önállóan
és csapatban dolgozni.

Amit mi nyújtunk:

• Teljes vagy részmunkaidős
foglalkoztatást,
• Fix alapbért és bónuszt
(akár br. 390.000 Ft*),
• Kötetlen munkaidőt,
• Céges mobiltelefont,
• Munkavégzéssel
összefüggő üzemanyagköltség térítést,
• Élet és balesetbiztosítást
minden munkavállalónk
számára,
• Sikerorientált, vidám
csapatot.

Munkavégzés helye:
Abda, Mosonszentmiklós,
Öttevény és környéke

Jelentkezés
Karrier.provident.hu

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

* 2018-ban teljes munkaidőben
ebben a munkakörben az átlagos
jövedelem br. 390.000.- Ft
volt melynek több mint fele
fix alapbér.

99120054

A Provident Pénzügyi Zrt.
munkatársat keres
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Könyvek bűvöletében karácsonykor
Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Ilyenkor óhatatlanul is elcsendesül körülöttünk a világ. Több időnk jut egymásra, a családtagjainkra
és az otthon töltött napokon hódolhatunk különböző szenvedélyeinknek, így az olvasásnak is. Bekuckózhatunk a szobába és egy pohár forró teát
kortyolgatva elővehetünk egy-egy könyvet. Hogy megkönnyítsük a választást, az alábbiakban ajánlunk néhány olyan kötetet, amely garantáltan
szórakozást és kikapcsolódást nyújt az ünnepi időszak alatt.

Charles Dickens:

J. R. R. Tolkien:

Karácsonyi
történetek

Karácsonyi levelek
A szerző illusztrációival

A Karácsonyi történetek egy klasszikus összeállítás,
amely öt művet tartalmaz: Karácsonyi ének, Harangszó, Házi tücsök, Az élet csatája, A szellem embere.
A nagy angol mesemondó legismertebb műve ezek
közül az 1843-ban íródott Karácsonyi ének, amely
a gazdagság és szegénység ellentétét mutatja be a gazdag
és szívtelen Scrooge meseszerű történetén keresztül.

J. R. R. Tolkien gyermekei minden évben képekkel illusztrált levelet kaptak Karácsony apótól, melyekben mesélt nekik a házáról, a barátairól és az Északi-sarkon
történtekről. Gyermekei az első levelet 1920-ban kapták, és 20 éven keresztül minden
egyes karácsonykor érkezett egy északi-sarki postabélyegzővel ellátott havas boríték.
És hol találták meg ezeket? Néha a házban Karácsony apó látogatása után reggel,
máskor pedig a postás hozta.

Cecilie Enger:

Anyám ajándékai

Ez a regény Cecilie Enger norvég középosztálybeli családjának története a századfordulótól egészen napjainkig. Az édesanyán elhatalmasodik az Alzheimer-kór,
ezért a családtagoknak fel kell számolniuk a családi otthont. Egy nagy gonddal
készített és őrizgetett papírköteg – melyek az anya karácsonyi ajándéklistái – megmenekül a kiselejtezéstől. Ezekben részletezi, hogy ő miket vásárolt, készített, kinek
mit adott és kitől mit kaptak családja tagjai. A családregényből megismerjük az
anya útját, kedves személyiségének szétesését a betegség alatt. A listák feldolgozása felszínre hoz bánatot, keserűséget, de mindez kellett ahhoz, hogy létrejöjjön
ez a nagyon személyes regény.

karácsonyi lakásdíszítési ötletek
Közelednek az ünnepek, ilyenkor szeretjük otthonunkat még szebbé és különlegessé varázsolni. Épp ezért, most 5 olyan ötletet hoztunk nektek, melyeket mindenki elkészíthet otthonában, hogy az ünnepi hangolódás még inkább meghitté válhasson.
Lássuk, mire is gondoltunk.
Karácsonyfadíszek madzagból: Ha unod már a csillogó díszgömböket,
akkor készíts valami egyedit. Mutatunk most egy olyan technikát, amivel igazán
szép kis karácsonyfagömböket készíthetsz. Szükséged lesz néhány kisebb lufira,
fonalra és ragasztóra. Fújd a lufit olyan méretűre, amilyen nagy gömböket szeretnél, a fonalat mártsd a ragasztóba, mindig csak annyit, amennyit
épp feltekersz és tekerd körbe a lufit kedved szerint. Akaszd fel
száradni a gömböket, és ha megkötött a ragasztó, egyszerűen csak
pukkaszd ki a lufit, ha nem színes fonalat választottál, akkor le is
festheted, de hagyhatod natúr színben pompázni is.
Jégvirágos mécsestartó: Az egyik legszebb
ünnepi dekoráció az, ahol valamilyen fényjáték
is van, legyen szó akár égősorról, akár gyertyafényről. Utóbbihoz mutatunk most egy nagyon
szép és mutatós dekorációs tippet. Szükséged
lesz befőttesüvegre, dekupázs ragasztóra, szalagra és öntapadós tapétára. Mosd ki, és szárítsd
meg alaposan a befőttesüvegeket, ezután vágd ki
a kívánt formát a tapétából (lehet akár csillag, vagy
fenyőfa is), majd ragaszd az üvegre. Jöhet
a ragasztó, amit ütögető módszerekkel vigyél fel a felületére, hagyd megszáradni,
húzd le a sablont, és kész is vagy. Ahhoz,
hogy még klasszabbul mutasson, tekerj valamilyen szalagot az üveg szája köré, végezetül jöhet a mécses és nincs más hátra,
mint gyönyörködni a látványban.

Zokni hóember: Ehhez
az ötlethez egy fehér zoknira (amit nem sajnálsz), rizsre
és néhány apró kis kiegészítőre lesz szükséged. Vágd le
a zokni orrát, ebből lesz majd
a sapkája a hóembernek,
a maradékot töltsd meg riz�zsel, majd kösd be a száját.
Alakítsd ki a fejét, és kösd meg
cérnával vagy fonallal. Tedd
a fejére a sapkát, készítsd el
az arcát, és tegyél a nyakába
sálat vagy varrj rá gombokat,
innen már a képzeletedre bízzuk
az egészet. Ezek az édes kis
hóemberek a lakás
díszévé válhatnak,
helyezd őket az ablakba vagy a polcra, mindenhol jól
mutatnak majd.

Papír hópelyhek és karácsonyfa: Nincs is szebb, mint
egy-egy saját készítésű ablak- és ajtódísz, mellyel máris ünnepibbé varázsolhatjuk környezetünket. A hópelyhekhez számtalan sablont találni az interneten, így azt nem is magyaráznánk
túl, tölts le egyet, fogj egy fehér lapot és vágd ki a formát, ha van
kedved miután elkészültél, kend le ragasztóval, és szórj rá csillámport, hogy még különlegesebb hatást érj el. A karácsonyfához szükséged lesz színes vagy fehér papírlapokra, körzőre és
hurkapálcikára, Készíts egyre csökkenő méretű köröket és vágd
ki, majd fűzd fel őket a hurkapálcikára. Miután elrendezgetted,
a széleit háromszög alakban nyomkodd össze, hogy elérd
a kívánt karácsonyfa hatást. Végezetül szúrd bárhová, akár egy
kevésbé vízigényes növény cserepébe, vagy egy kis hungarocellbe, így tökéletes asztaldísz válhat belőle.

