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3 éjszaka

20 000 Ft*

4 éjszaka

25 000 Ft*

2019. 07. 14 – 07. 31.
Tartalma:
korlátlan büféreggeli,
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan
szaunahasználat
*Az IFA mértéke 18 év felett 
500.- Ft/fő/éj

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN

99060039

CSIKUSZ-CSIK KFT.
H-9023 Győr Fehérvári út 80. (EPFU telep)

Tel: 06-30/8-700-600
E-mail: csikuszo�ce@gmail.com
Web: www.trapezcsikusz.com

TRAPÉZLEMEZ- 
CSEREPESLEMEZ 
KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ
950 Ft+ÁFA/m2-től

bruttó: 1207 Ft/m2-től

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICS-
PANEL FORGALMAZÁSA!  

98010065

FORD 
ALKATRÉSZEK

Győr,
Tarcsay u. 22.

Tel.: 96/311-156
www.galaxisauto.hu

GALAXIS
AUTÓSBOLT
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Teljes körű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta

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
29060010

INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS!
utána

előtte

Egyszerű, gyors,  
fájdalommentes!

KÉRJEN IDŐPONTOT! +36-30/609-9252

w w w . b u t o r k e l l e k . h u

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.

MINDEN, AMI EGY
BÚTORHOZ KELL!

98010032

99060003

Készleten:  aKác, cser,  
tölgy, büKK, gyertyán

Tel.: +36-70/587-7853

10 m3-tôl ingyenes házhoz szállítás! 
Garantált mennyiség és minôség, 

gyors kiszállítás hétvégén is!

Tûzifa 
akció! KályhaKész

Tûzifa

15.000 ft/m3

99060068

99060065
99030009

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

• Régi faablakok javítása,
korszerűsítése (Passzítás, javítás, 
hőszigetelés, speciális gumibemarás, 
hangszigetelés.)

• Műanyag ablakok felújítása,
korszerűsítése.

• SOFA típusú ablakok 
szervizelése, beállítása,
hőszigetelt üveg cseréje.

Nem kell többé az ajtókat festeni!

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁS 
GARANCIÁVAL!

Nem kell többéaz ajtókatfesteni!

Lúg és saválló 

PVC bevonat!Lúg és saválló 

PVC bevonat!

Fehér János
Európa Nr. 1 renoválója

                előtte

06-30/651-3945 
97050467

Torontó franciaágy

73.900 Ft-tól

Big sor 360 cm

SZEKRÉNYSOROK:  
84.900 Ft-tól

KANAPÉK: 51.500 Ft-tól

(rugós)

FENYŐ- ÉS KONYHABÚTOR AKCIÓ! 
Lola kanapé Bence kanapé

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

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

Tuti Bútorbolt

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
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www.tutibutor.hu

99060056

•	 Horganyzott,	festett,	famintás		
és	kőmintás	trapézlemezek

•	Hidegen,	melegen	hengerelt,		
festett,	horganyzott	táblalemez

•	 Szendvicspanelek
•	 Z/C	szelemenek
•	 Zártszelvény,	szögvas,		
köracél,	laposvas

•	 IPE,	HEA,	HEB	gerendák
•	 Betonacél,	betonacél	háló

VASTELEP
9028	Győr,	Serfőző	utca	11.	

Tel.:	06-20/231-3004

99050042

NYÚL KÖZSÉG NYÁRI PROGRAMAJÁNLÓJA

99060063

játék

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

Mely filmekből idéztünk?

A helyes megfejtést beküldök között 7.000 Ft értékű kupont sorsolunk  
a Curves Arrabona fitneszterem felajánlásából.

filmJÁTÉK

Megfejtését küldje be 2019.06.26-án 14 h-ig szerkesztőségünk címére levélben 
(9027 Győr, Tátika u. 1.) vagy e-mailben (gyor.rejtveny@szuperinfo.hu) címre.

"Ne mondd, hogy nem te 
vagy a hibás, hanem ő vagy  

ő vagy akárki, ez gyáva 
duma, és te fiam nem vagy 
gyáva! Te jobb vagy annál!"

"Tedd, vagy ne tedd,  
de ne próbáld!"

"Ne szólítsatok főnöknek,  
mert tiszteletlenség!  

- Bocs főnök!  
- Még valami. A bankárok előtt 

én Provolone úr vagyok."

Múlt heti játék nyertese: Vaderna Margit (Győr)
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99050069
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Győr, Mészáros Lőrinc u. 1. • Tel./fax: 96/336-760 
www.zarlak.hu

HIKOKi DH40MC  
fúró-vésőkalapács  
SDS-Max
•	 Furat	betonban:	40	mm	
•	 Betonban	furókoronával:	105	mm
•	 Teljesítmény	felvétel:	1100	W
•	 Üresjárati	fordulatszám:	620/min
•	 Ütésszám:	2800/min

DLM380PM2 Makita fűnyíró
•	 6	vágási	magasság,	25-75	mm
•	 Por	és	fröccsenő	víz	ellen		

védett	kialakítás	
•	 Halk	üzem	
•	 Akkumulátor:		

2	x	18	V-os	LXT	
•	 Fűgyűjtő	mérete:		

40	l
Állítható forgáspont 
szárnyas kapuhoz 
M16-24

Állítható forgáspont 
talplemezzel  
szárnyas kapuhoz 
M16-24

1.390 Ft-tól
1.620 Ft-tól

119.900 Ft

95.000 Ft

99060064

ÚJ FONALAK ÉRKEZTEK!
Retwisst zsinór  
és makramé fonalak:  
1600 Ft/motring (250 g)
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TALÁLJA MEG NÁLUNK 
HOBBIJÁT!

Minden, ami a varráshoz, 
kézimunkához kell: varrógépek, 
rövidáru, kézimunka kellékek, 

fonalak, varródobozok

®

THE GUARANTEED QUALITY

Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt.
Márvány-Gránit-Mészkő-Onyx-Quarzit-Kerámia

MINŐSÉGI GRÁNIT SÍREMLÉKEK NAGY VÁLASZTÉKBAN, 
AKÁR EGYEDI ELKÉPZELÉS ALAPJÁN! PULTOK, PÁRKÁNYOK, LÉPCSŐK,  

KANDALLÓ BURKOLATOK,  
KERÍTÉSFEDLAPOK  

EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA!

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 • www.kodekor.com
A rugalmasabb ügyintézés érdekében kérjük, egyeztessen időpontot! Tel./fax: +36 96 364 721 • Mobil: +36 30 692 5362, +36 30 829 5145 • E-mail: info@kodekor.com

Bemutató megújítás miatt a készleten lévő síremlékek, 
urnasírok kedvezményes áron kaphatók!  

A kedvezmény mértéke: 10-20-30%

99060067

Az akció 2019.08.09-ig tart.

Az akció 2019.06.30-ig tart.

99050084

TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

W W W . T E T O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT! +36 30 / 476 78 38

99
06

00
11

Visszavonásig!
NYÁRI AKCIÓ

GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

Bogi vagyok, most érkeztem. 
Nevelőszülőt keresek!

Kőszegen vagy 
60 km-es körzetében élsz?
Jelentkezz nevelőszülőnek!

+36 20 417 1129
99050071
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A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Győr, Árpád út 75.
+36-70/388-0598
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

99010036

Ahhoz, hogy a nyár valóban a felhőtlen 
pihenésről szóljon, fontos, hogy felkészül-
jünk az esetlegesen előforduló kisebb sé-
rülésekre és a Nap okozta leégésre. Le-
gyünk körültekintőek, amikor a szabadba 
készülünk, és igyekezzünk felkészülni 
mindenre.

A kisebb sérülések és balesetek, mint a hor-
zsolások sajnos sokszor kézen fogva járnak  
a szabadtéri programokkal. Ha elkerülni nem 
is lehet mindet, de a megelőzésükre és a keze-
lésükre felkészülhetünk. Fontos, hogy min-
dig a megfelelő ruházatban induljunk útnak, 
és mindig tartsuk szem előtt az időjárást is. 
Legyen nálunk egy palack víz, amivel le tud-
juk mosni a szennyeződéseket a sebről, te-
gyünk el sebtapaszt/kötszert és valamilyen 

sebfertőtlenítő szert is. Nyáron érdemes szú-
nyog- és kullancsriasztót is magunkkal vinni 
és ne feledkezzünk meg a napról sem. Nem 
elegendő egyszer bekenni a bőrünket, ha 
egész nap a szabadban és/vagy vízparton 
vagyunk, legalább 3-4 óránként kenjük be 
magunkat, és természetesen dél körül kerül-
jük a tűző napsütést, valamint viseljünk ka-
lapot vagy kendőt. Ha már megtörtént a baj 
és leégtünk, akkor jó, ha van kéznél aloe ve-
ra és testápoló, ezek nyugtatják, hidratálják 
a bőrt. A másik nap okozta probléma lehet  
a napszúrás, mely komoly fejfájással, hány-
ingerrel járhat, épp ezért próbáljuk megelőz-
ni, igyunk sok folyadékot és kerüljük a tűző 
napsütést. Legyünk körültekintőek, és in-
kább törekedjünk arra, hogy megelőzzük  
a kisebb sérüléseket.

Ezekre figyeljünk nyáron JÚNIUSI
AKCIÓ!

További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el  a (beteg)tájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.
Nyitva: h.-p. 700 -2000, szo.: 800 -1400

Telefon: 96/424-066

99060055

Sudocrem® 125 g

Apranax Dolo  
220 mg filmtabletta 30 db
Enyhe és középsúlyos fájdalmak pl. izomfájdalom, 
ízületi fájdalom, hátfájás rövid távú kezelésére 
javallott. Csökkenti a gyulladást és a fájdalmat.
Egészségpénztári kártyára vásárolható.  
Vény nélkül kapható gyógyszer.

Octenisept®  
külsőleges oldat 50ml

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

A pelenkával fedett bőr ápolására. Védi, nyugtatja a 
bőrt és támogatja a regeneráló funkciót. Hatékony 

egyéb bőrproblémák ápolásában is (repedezett, 
kipirosodott, irritált bőr). Egészségpénztári kártyára 

vásárolható. Kozmetikum.

Seb-, bőr-, nyálkahártya-fertőtlenítő.  
Színtelen, nem csíp.Egészségpénztári kártyára 
vásárolható. Vény nélkül kapható gyógyszer.

AKCIÓS ÁR:

2.145 Ft
17,2 Ft/g

37,6 Ft/ml

AKCIÓS ÁR:

1.880 Ft

43,3  Ft/db

AKCIÓS ÁR:

1.300 Ft

KERSNER BÚTOR OUTLET

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!

2019.06.28-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

99060059

HATALMAS NYÁRI ÁGYAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

-57%-ig

-54%-ig

224.900 Ft helyett 84.900 Ft

Aksaya 3-2
ágyneműtartós, 
ágyazható

59.900 Ft-tól

Ágyak

29.900 Ft-tól

Heverők

Franciaágyak

99.900 Ft-tól

Elise 2-2
ágygépes,  
ágyazható

399.900 Ft helyett 129.900 Ft

Kanapé
ágyneműtartós,  
ágyazható

149.900 Ft helyett 59.900 Ft
Dublin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

Picasso sarok

Moric Kis sarok

Alcudia sarok

229.900 Ft helyett  69.900 Ft 189.900 Ft helyett  79.900 Ft

269.900 Ft helyett 109.900 Ft

274.900 Ft helyett  99.900 Ft
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Apró

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

99060060

9030 Győr, Verseny u. 32.

G y ő r - N á d o r v á r o s b a n  
67 m2-es, felújítandó téglala-
kás eladó! Ár: 23.900.000 Ft. 
Érd.: 06-70/338-6708.

Erkélyes, magas földszinti,  
2 szobás, teljesen fel-
újított lakás tárolóval  
19.990.000 Ft-ért eladó.  
Érd.:  06-70/459-3010.

Győr-Adyváros frekventált 
részén felújítandó, 53 m2-es, 
1 szoba + nappali + hallos 
elosztású, magasföldszinti 
lakás közös tárolóval eladó. 
Irányár: 18.600.000 Ft. Érd.: 
06-70/646-1799.

G y ő r- Mé n f ő c s a n a k o n ,  
a Levendula lakóparkban  
2 szoba + nappalis lakás zárt, 
udvari gépkocsibeállóval el-
adó! Ár: 25.600.000 Ft. Érd.: 
06-70/372-0109.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

Bízza profikra ingatlanügyeit!
Az otthon érték. Az ingatlan 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.

96090005

INGATLANKEZELÉS   
GYŐR ÉS KÖRNYÉKÉN! 

Magántulajdonú lakások,  
házak, albérletek részére. 

 Infó: 06-70/601-1010  
vagy  

www.landhausungarn.com

98090009
99020081

99060019

www.1001fenyobutor.hu
Fabútor 1001 színben

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

Egyedi méretre gyártás is!

•	hálószobába,

•	gyerekszobába,

•	nappaliba,
•	étkezőbe,
•	előszobába!

Akciók  
a weboldalon!

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

99050046

Soproni Zöldveltelini 5 l 1.900 Ft  380 Ft/l
Soproni Chardonnay-Irsai 5 l 2.000 Ft 400 Ft/l
Soproni Kékfrankos 5 l 2.100 Ft 420 Ft/l
Soproni Merlot 5 l  2.200 Ft 440 Ft/l
Soproni Cabernet Sauvignon 2 l  1.000 Ft 500 Ft/l

 Kanna: +250 Ft/db

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Tel.: 06-70/331-74-62 • Nyitva: h.-p. 8-16 h, szo. 8-12 h
Győr, Bajcsy-Zs. u. 24. (volt Finommechanika udvarában) 99060069

NYÁRI BORAJÁNLAT

ELADÓ INGATLAN
Adyvárosban (Barátság sportparkra 
néző) 53 nm-es, felújított örökla-
kás eladó. 0670/232-7693.

Győr frekventált részén, 15 laká-
sos társasház I. szintjén, 55 nm-
es, 2 szobás, műanyag ablakos, szi-
getelt, házközponti fűtéses lakás, 
zárt udvari parkolóval eladó. Ár:  
18,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbaráton, Lila-hegyen, 1.080 
nm-es, művelésből kivont, mere-
dek zártkerti telken, kb. 30 nm-es, 
tetőtér beépítéses, alápincézett hét-
végi ház, vezetékes vízzel, áram-
mal, szerszámtárolóval, 20 db ter-
mő gyümölcsfával eladó. Ár:  
4,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Adyvárosban, liftes panel-
ház 7. szintjén, 49 nm-es, 2 szo-
bás, erkélyes, redőnyös-műanyag 
ablakos, műszakilag és esztétikai-
lag is felújított lakás kedvező rezsi-
vel eladó. Ár: 17,99 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrszentiván jól megközelíthető, 
forgalommentes utcájában, 1.000 
nm-es, kb. 13 m széles utcafrontú, 
összközműves építési telek, családi 
házas beépíthetőséggel eladó. Ár: 
13,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, 451 nm-es 
saroktelken, 80 nm-es, 3 szobás, 
egyedi fűtéses, szigetelt, részben 
műanyag ablakos, tehermentes 
tégla családi ház, dupla garázs-
zsal, fedett terasszal, fúrt kút-
tal eladó. Ár: 27,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Szabadhegyen, társasház II. 
szintjén, bruttó 76 nm-es, erkélyes, 
nappali és hálószobás, nagy kony-
ha-étkezős, egyedi fűtéses, tetőté-
ri lakás eladó. Ár: 26,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győrzámolyon, 656 nm összköz-
műves telken, 92 nm-es, nappali 
és 3 szobás, önálló tégla családi 
ház eladó. Ár: 33,99 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Belvárosban, Bisinger sétá-
nyon, karbantartott polgári ház I. 
szintjén, 83 nm-es, nappali és 2 
szobás, amerikai konyhás, 2 für-
dős, teljes körűen felújított, egye-
di fűtéses, utcára és belső udvar-
ra néző téglalakás eladó. Ár:  
31,9 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Vonyarcvashegyen, strand köze-

lében, 3 hálószobás + nappalis, 
új építésű, szerkezetkész ház 600 
nm-es telken még kedvezményes, 
5%-os alacsony áfakulccsal eladó. 
Tel.: 0630/929-2622.

Győr-Nádorváros, 42 nm-es, cirkó 
fűtésű garzon eladó. 20.500.000 Ft. 
0630/846-1001.

Ajkán, IV. emeleti, 54 nm-es, fel-
újított, amerikai-konyhás lakás 
eladó. 0630/504-9877.

Győr-Marcalvárosban, fűtéskor-
szerűsített épületben, 2 szoba-
hallos lakás eladó, 18.700.000 Ft. 
0630/486-5002.

Befektetők figyelem! Bükön egy 
5 egységes társasház 4 lakással 
és egy orvosi rendelővel (amiben 
hosszú ideje bérlő van) 700 nm-es 
telekkel tulajdonostól piaci ár alatt 
eladó. Tel.: 0630/929-2622.

KIADÓ INGATLAN
Győr-Nádorvárosban bútoro-
zott, klímával felszerelt, gépesí-
tett, társasházi lakás kiadó. Tel.: 
0630/302-6149.

Belvárosi, bíróság közelében, lakás 
hosszú távra, irodának is kiadó. 
0620/951-9473.

VEGYES/RÉGISÉG
2 db gázpalack kétlángú rezsó-
val tizenegy ezer forintért eladó. 
0620/494-2579.

Régi bútorokat, dísztárgyakat, 
Herendit/Zsolnayt, festményeket, 
ezüst tárgyakat, hagyatékot vásá-
rolok. Tel.: 0670/388-1389.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

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

Pala- és cseréptetők bontás nélkü-
li felújítása, tisztítása, impregnálá-
sa, festése. Tel.: 0630/476-7838.

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

Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, -forgalmazás. Mosó-
gép, mosogatógép, hűtőjavítás.  
0670/311-3387, 0696/421-517.

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

Kúttisztítást, kútmélyítést, kút-
fertőtlenítést, kútásást és faki-
vágást vállalok. Pl.: fenyő/dió. 
0630/951-0378.

"Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter 
úr! 06-20/ 233-8316!"

Redőnyök, reluxák, szalag-
függönyök, napellenzők, szú-
nyoghálók stb. kedvezmény-
nyel, garanciával, helyi szakem-
bertől. Kérjen ingyenes árajánla-
tot! www.redonyosattila.hu. Érd.:  
0630/235-0927, Horváth Attila.
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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.

Kéttengelyes, billencs teherautóra 
GÉPKOCSIVEZETŐ KOLLÉGÁT  

KERESÜNK  
Győr  ill. környékéről. 

Jelentkezni: 06-30/686-9425,  
Twister Trans Bt.

99060066

GYŐR ÉS KÖRNYÉKI MUNKA- 
LEHETŐSÉGEK EGY HELYEN  
A MENTON JOBS-NÁL!
Hetente előleg! Bejelentett munkavi-
szony! Ingyenes szállás, albérlet-támo-
gatás! A Menton Jobs Kft. segít Neked 
megtalálni a legjobb munkahelyet! 
Nyitott pozíciók: csomagoló; operátor; 
raktáros; gépbeállító; gépkezelő; kar-
bantartó, CNC-s, targoncavezető! 
Kereseti lehetőség:  
NETTÓ 150.000 Ft-tól 400.000 Ft-ig! 
Ezt ne hagyd ki!  
Érd.: +36-70-365-5801  
és +36-70-415-2619

99060040

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! 

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:

 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.

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

Jelentkezés: 96/618-726 telefonszámon.

99050090

99060061

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával. 
0670/233-0673.

KŐMŰVESBRIGÁD MUNKÁT 
VÁLLAL: BETONOZÁS, BITU-
MENES SZIGETELÉS, TÉRKÖ-
VEZÉS, BELSŐ ÁTALAKÍTÁ-
SOK ÖRÖK GARANCIÁVAL. 
HÉTVÉGÉN IS HÍVHATÓ: 
0670/360-1417, 0630/524-2694.

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

Konyhabútor felújítását (mun-
kalap, ajtócsere) és lapraszerelt 
bútor összeállítását válla-
lom. Facebook: Szóllás bútor 
gyártó. Tel.: 0630/972-6546,  
www.szollas.hu.

Tetőfedő mester vállal bádogos-
ácsmunkát. Cseréplemez átrakás, 
cserép lécezés, csatorna csere. 

Kisebb tetőjavítás anyaggal együtt 
is. Felmérés ingyenes. Azonnali 
kezdéssel. 0620/281-2547.

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fote-
lek, székek, padlószőnyegek tisz-
títása. 0670/630-8245.

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat, 
hungarocell szigetelést, zsindelye-
zést, kőművesmunkát vállalok ked-
vezményes áron. 0670/226-5401.

GYERMEKFELÜGYELET/
NYÁRI TÁBOR

Napközis színjátszó tábor 12-14 
éveseknek, 07.08. – 12-ig. Bővebb 
információ: 0630/511-0914.

TÁRSKERESÉS
Ismerkedni szeretnék intelli-
gens, 18-50 éves hölgyekkel. 
0630/947-5710.

45 éves férfi komoly kapcso-
latot keres 35-50 éves korig. 
0620/531-7525.

ÁLLÁST KÍNÁL
VARRÓNŐT keresünk főállásba 
és részmunkaidőbe is sürgősen, 
MAGAS KERESETTEL! Érdeklődni: 
0670/544-2220. Horváth.

Karosszérialakatost, szét-, össze-
szerelésben jártas munkatársat fel-
veszünk. Teljesítmény arányában 
akár osztrák bérezés! S&V Autó-
center Kft. Érd.: 0630/937-5486, 
0630/9161-589, info@svauto.hu.

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelen-
tett munkaviszonyt, kiemelt bére-
zést, bérelőleget, ingyenes szál-
lást, munkába járást biztosítunk. 
Betanított dolgozó és targoncás 
ajánlatainkból válogathatsz Győr 
és Kecskemét környékén. Mun-
kavégzési helyek: Autoliv, BOS, 
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 
0670/639-9920 (JOBmotive Kft.).

Kőműves, festő- és egyéb belső-
építészeti munkákban jártas kol-
légákat keresünk ausztriai mun-
kavégzésre. Érd.: 0670/372-9451.  
EFA Trend Kft.

Csatlakozz csapatunkhoz! Fém-
ipari munkakörökbe keresünk 
hegesztő, lakatos, gépi forgácso-
ló- CNC-gépkezelő, szerszámké-
szítő, autószerelő, villanyszerelő, 
KOVÁCS dolgozókat Győr és Kecs-
kemét környéki munkára. Ver-
senyképes fizetést, juttatásokat, 
szállást, munkába járást, haza-
utazási támogatást, bérelőle-
get biztosítunk. Jelentkezz most!  
0670/415-9021 (JOBmotive Kft.).

Cégünk villanyszerelőt és beta-
nított segédmunkást keres. Mun-
kavégzés helye: Komárom. 

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
0670/669-7777.

Használt autóját, tehergép-
kocsiját készpénzért megve-
szem. Üzemképtelen, papír 
nélkül is lehet. Ha kell, ház-
hoz megyek. 0620/910-9361, 
0620/280-9747.

Kimagasló bérezés, bónusz.  
Décar Trade Kft. 0670/434-7128.

Angol vagy román nyelvismeret-
tel rendelkező éjszakai recepci-
óst keresünk hegyeshalmi Hotel 
Rózsa Csárdánkba, másnaponkén-
ti munkabeosztással (2 nap mun-
ka, 2 nap szabad) Saját gépkocsi 
szükséges. Útiköltséget térítjük. 
Érdeklődni lehet: 0630/631-6875,  
hr@simbad.hu.

Hirdetésfelvétel:
9 0 2 7  Győ r,  Tát i k a  u.  1 .  •  Te l. :  9 6 / 3 1 0 - 9 9 1

w w w. s z u p e ri n fo. h u  •  g yo r @ s z u p e ri n fo. h u

Szeretnél jobb munkát, több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!
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I M P r e s s z 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

Szerkesztőségünk a jogsza-
bályokba 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

A Schnellecke Logistics, az autóipar vezető globális 
logisztikai vállalata, győri, bővülő egységéhez  
keres munkatársakat az alábbi pozícióba 3 műszakos  
munkarendbe:

•	 TARGONCAVEZETŐ
•	ÖSSZESZERELŐ	OPERÁTOR
ELVÁRÁSAINK: 

•	 Termelésben ill. hasonló területen szerzett  
tapasztalat

•	 Egyéni- és csapatmunkára való hajlandóság
•	 Terhelhetőség és megbízhatóság
•	 Pontos, precíz, felelősségteljes munkavégzés
•	 Három műszakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: 
•	 Versenyképes fizetés és bónuszrendszer
•	 Cafeteria
•	 Szakmai és személyes fejlődési lehetőség 
•	 Barátságos, munkavállaló központú  

munkakörnyezet 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 9027 Győr, Hűtőház u. 25.

JELENTKEZNI LEHET: Önéletrajzzal az alábbi  
e-mail címen: slh.hr@schnellecke.com

Várjuk jelentkezésed, ha fontos számodra a jó hangulatú, 
családias légkör, ha nyitott vagy új ismeretek elsajátítá-
sára, továbbá szeretnél egy elkötelezett és lelkes, induló 
csapat tagja lenni. 99040039

DB Cargo Hungária Kft. 
Nemzetközi hátterű vasúti cég keres munkavállalókat
győri autógyártó cég területén történő munkavégzésre

KOCSIRENDEZŐmunkakörbe.

Feladatok: vagonok szét- és összekapcsolása,  
közreműködés tolatási tevékenységben.

Elvárások:  min. alapfokú végzettség 

Egészségügyi alkalmasság:  
a munkakörök betöltéséhez  
jó látás szükséges, színvakság,  
színtévesztés kizáró ok.

Előny: vasúti tapasztalat, kocsirendező,  
vonali kocsirendező képesítés.

Juttatások: 13. havi bér, éves br. 500.000 Ft cafetéria,  
céges buszjárat biztosítása.

A vasúti képesítéssel nem rendelkezők részére a vállalat által 
szervezett és fizetett kocsirendező képzést biztosítunk.

Érdeklődni lehet: +36-70/977-0762 mobilszámon. 
Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: 
karrier.hu@deutschebahn.com

29060011

Győri logisztikai cég

 ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐT 
B, C JOGOSÍTVÁNNYAL

AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZ.
•	Hosszú távú munka
•	Kiemelt bérezés
•	Hűségbónusz, egyéb juttatások
•	Vidékieknek bejárás-hozzájárulás
•	Munkavégzés hétfőtől péntekig napi 8 óra

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

99060058

•	 Senior	könyvelő
•	 Folyamatmérnök
•	 Fémipari	csoportvezető

•	 Targoncavezető
•	 Adminisztrátor
•	 Fémipari	szerelő
•	 CNC	gépkezelő
•	 Mechanikus	karbantartó
•	 Vágógép-kezelő

•	 Raktáros
•	 Kézi	anyagmozgató
•	 Autóipari	szerelő
•	 Minőségellenőr
•	 Csomagoló
•	 Komissiózó	

ÁLLÁSBÖRZE!

FELSŐFOKÚ	VÉGZETTSÉGET	
IGÉNYLŐ	MUNKÁINK:

VÉGZETTSÉGET		
IGÉNYLŐ	MUNKÁINK:

BETANÍTOTT	
MUNKÁINK:

2019.06.26.	-	SZERDA	-	9:00-13:00

99060062

06-30/827-0177,	06-30/262-2350

TOVÁBBI	INFORMÁCIÓ:

gyor@adecco.hu

Győr,	Budai	út	2.	/Árkád	víztoronynál/

www.allasok-movar.hu
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99060057

KonyhaKész 
tűzifa akció

Garantált
mennyiség
és minőség.

AKÁC, BÜKK, CSER,
TÖLGY (száraz), ÉGER
3 m3 felett ingyenes, pontos, 
megbízható házhozszállítás
14.000–16.000 Ft/m3

Tel.: 06-30/610-5164

(A kép csak illusztráció!)

EUTR: AA6139863

9903006098110086

ELKÖLTÖZTÜNK!
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

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

(bruttó 1 400 Ft/m2)

AKCIÓ!
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY! 

RÉSZLETEKRŐL  
ÉRDEKLŐDJÖN  
ÜZLETÜNKBEN!

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)

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

Bádogos Szaküzlet

99040048

Hörmann szekcionált, motoros 
kapuk EXTRA kedvezménnyel 

már 268.700 Ft-tól!

Gipszkarton
(ragasztógipsz, profilok, csavarok, stb.)

Rigips Standard
12,5 mm vastag:

500 Ft/m2

99
05

00
79

Az akció a telephelyi készlet erejéig érvényes.

Beton tetőcserép
már

2.100 Ft/m2-től

GV35 bitumenes  
vízszigetelő lemez  

490 Ft/m2

• Helyi hírek
• Bulifotók, babafotók 
• Nyeremények
• Győri programok


