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Nem mer mosolyogni? Zavarja a fogszíne?

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
29090008

SZEMÉLYRE SZABOTT FOGÁSZATI KEZELÉSEK  

A MINŐSÉGI EREDMÉNY ÉRDEKÉBEN!

Talán rés van a fogai között?

EBBEN SEGÍT ÖNNEK  

AZ ESZTÉTITIKAI FOGÁSZAT!

100%   elégedettségi garancia!

KÉR JEN IDŐPONTOT! +36-30/609-9252Dr. Deák Henrietta
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Best-Art
Konyha és Gardrób

Stúdió

MEGHOSSZABBÍTOTTUK 
AKCIÓNKAT!
Konyhaszekrények  
és tolóajtós  
gardróbok 
már  

75.000 Ft/fm-től 

Az akció visszavonásig tart!

Tel.: 06-70/414-3844 • www.bestartbutor.hu  
info@bestartbutor.hu

99090043

rövid határidővel, közvetlenül a gyártótól

GYŐR, SZESZGYÁR U. 9. 
96/358-134, 06-30/300-3633 
ILLESABLAK@HOTMAIL.COM
NYITVA: H.-P. 8-16 H

99030043

ÉPÍTKEZIK? 
FELÚJÍT?

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, 
BEJÁRATI AJTÓK, PORTÁLOK,  
BELTÉRI AJTÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN! 
REDŐNYÖK, KIEGÉSZÍTŐK…

STANDARD  MÉRETŰ  
BELTÉRI AJTÓK 

RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐVEL!
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29090010

HUSQVARNA SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Tel.: 96/523-787, 30/9272-867, 30/9932-185  • hq-gyor@hq-gyor.hu · www.hq-gyor.hu

Győr, Szent Imre u. 71. • Nyitva tartás: H-P: 8-16.30, Szo: 8-12

Az Ön Husqvarna szakkereskedője:

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 135 
Könnyű és hatékony hobbifűrész, mindazok számára,  
akik rendkívül könnyen indítható és kezelhető fűrészt keresnek.

40,9 cm³; 1,5 kW; 14"; 4,4 kg

78 900 Ft

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 372 XP®
Igazán professzionális fűrész a magasabb  
közép-kategóriában. Igényes munkákhoz készült,  
csekély súllyal, nagy teljesítménnyel és gyors felpörgéssel.

70,7 cm³; 4,1 kW; 20"; 6,5 kg

244 900 Ft

TÉLI LÁNCFŰRÉSZ AKCIÓ

Az akció 2017. január 16-ától február 6-áig a készlet erejéig érvényes.

HQV_Teli_Akcio_Partner_hird_A5_fekvo_2017_v2.indd   1 18/01/17   13:42

ŐSZI 
AKCIÓ!

A
z akció 2019.11.08-ig, ill. a készlet erejéig tart.

LOMBFÚJÓK

LÁNCFŰRÉSZEK

már 49.900 Ft-tól

már 109.900 Ft-tól

ROBOTFŰNYÍRÓK már 299.900 Ft-tól

már 108.900 Ft-tól

FŰKASZÁK

KIVÁLÓ MINŐSÉG  
SVÉDORSZÁGBÓL

9071 GÖNYŰ, DR. KOLLÁRSZKY U. 33.
www.profil-stones.hu • Tel.: 30/9080-765, 30/8552-629

Betonáru-gyártás és -kereskedelem

99090064

 Őszi kerítés fedlapok AKCIÓ!

• Kerítéselemek • Kültéri virágtartók • Lépcsőlapok • Járdalapok • Kerti tipegők

PANEL KERÍTÉSEK GYÁRTÁSA!
Gyors és olcsó!

Az akció 2019. október 31-ig tart.

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!
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Kis sor

Franciaágy Oázis kanapé

ForgószékCipős-
szekrény

17.400 Ft-tól 13.500 Ft-tól

Éjjeli-
szekrény

TV-állvány

12.900 Ft-tól

Komód

19.900 Ft-tól

ÍróasztalDohányzóasztal

Nova 3-as 
tálaló

Étkező Előszobafal
cipős

Pega sarok

Lili sor

73.900 Ft-tól

24.500 Ft-tól 23.900 Ft-tól

118.000 Ft-tól

Stokik, székek 4.900 Ft-tól

Asztalok 16.500 Ft-tól

Lola kanapé Jesolo kanapé

KONYHÁK, TÁLALÓK ÉS ÉTKEZŐK AKCIÓBAN! 29.000 Ft-tól

KANAPÉK: 51.500 Ft-tól

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

Tuti Bútorbolt
www.tutibutor.hu

BÚTOROK EGYEDI MÉRETRE GYÁRTÁSA, KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

TUTI BÚTOR TUTI JÓ ÁRON!

Tuti Bútorbolt
29090014

Adri sor Jabba sor

SZEKRÉNYSOROK: 89.000 Ft  84.900 Ft-tól
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R.B.K. Steel Kft. - Vaskereskedés
TRAPÉZLEMEZEK (20/138)KÉSZLETROL, AZONNAL!

ü Betonacél, betonacél hálók
ü Cserepes és trapézlemezek

ü Szendvicspanelek
Több mint 250 idomacél raktárról azonnal!

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

TM Profil Kft. • Győr, Serfőző u. 2. • Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Nyitva: h.-p. 8-17 h, szo. 8-12 h

   • gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre vakolatok  • vakolatrendszerek, kiegészítők
• hőszigetelő anyagok • padlókiegyenlítők • profilok, élvédők, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit, márvány könyöklők

G I P S

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!

Kültéri hőszigetelő 
rendszer!

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!
Az árakról érdeklődjön személyesen!

• POLIFARBE VAKOLAT-AKCIÓ (1.1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell)

HOMLOKZATI  
Hungarocell EPS 80

5 cm ............................ 925 Ft/m2

7 cm ..........................1.295 Ft/m2

10 cm ........................1.850 Ft/m2

99030078

1.800 Ft/m2
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KÁRTYA ÉS ELFOGADÓHELY

Rigips 
vakolat 
3-6 mm 20kg 

bruttó  3.000 Ft/db
1400Ft/kg

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

99090051
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Győr, Mészáros Lőrinc u. 1. • Tel./fax: 96/336-760 
www.zarlak.hu

CORDA lépcsőfokos 
állólétra

• 3 fokos: 9.330 Ft
• 4 fokos: 10.850 Ft  
• 5 fokos: 13.400 Ft
• 6 fokos: 15.600 Ft

CORDA alumínium  
többfunkciós létra 
lépcsőfunkcióval

• 3x7 fokos: 34.600 Ft

1.390 Ft-tól
1.620 Ft-tól

150 kg, 2 év garancia 

150 kg, 2 év garancia 

Állítható  
forgáspont 
szárnyas  
kapuhoz  
M16-24

Állítható  
forgáspont  
talplemezzel  
szárnyas  
kapuhoz  
M16-24

Univerzális mágnes- 
állványos fúrógép

Rozsdamentes 
kéményajtó

• 35 mm-ig • 120x180 mm
• zárható
• minőségi  

tanúsít- 
vánnyal

406.273 Ft

380.873 Ft
5.400 Ft

A p r ó
h i r d e t é s e k

Felelôs kiadó: Pention Kft.
Megjelenik: 20.000 példányban Gyôr környékén
Lapzárta: megjelenés elôtti péntek 14 óra
Szerkesztőség: 9027 Gyôr, Tátika u. 1.
Tel.: 96/310-991  
Web: www.szuperinfo.hu 

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

Hívjon!

Várszegi 
Tamás

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

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

29090012

Nyúlon összközműves, 
építési telek 7,5 M Ft-
ért eladó. Bővebb infó:  
06-70/372-0105.

Rábapatonán 3 szobás, 
felújított, családi ház el-
adó. Ár: 29,9 M Ft. Érd.:  
06-70/372-0109.

Győrtől 18 km-re, Nagy-
szentjánoson családi ház 
eladó! Telek: 932 m2, lakó-
tér: 101,52 m2 + 11,41 m2-es 
fedett terasz + 38,50-m2-
es dupla garázs 2010-ben 
épült. Ár: 31 M Ft. Érd.:  
06-70/657-8532.

G y ő r - M é n f ő c s a n a k o n  
101 m2-es, családi ház eladó. 
Az ingatlan 3 hálószoba, 
nappali, konyha elrende-
zésű. Ár: 37,8 M Ft. Érd.:  
06-70/489-2013.

SZOLGÁLTATÁS

•	Redőnyök,	 reluxák,	 szalag-
függönyök,	 napellenzők,	 szú-
nyoghálók,	 párkányok	 stb.	 ked-
vezménnyel,	 garanciával,	 helyi	
szakembertől.	 Kérjen	 ingyenes	
árajánlatot!	www.redonyosattila.
hu.	 Érd.:	 0630/235-0927,		
Horváth	Attila.

•	Lomtalanítást	 vállalok	 pad-
lástól	pincéig,	eltakarítom	lim-
lomját!	 Hívjon	 bizalommal!	
0670/707-5812.

•	Palatetők	 átfedése	 bontás	 nél-
kül,	 tetőfedés,	 tetőjavítás,	bádo-
gos	munkák.	0630/981-7047.

INGATLAN

•	Győr-Marcalvárosban,	 4	 szin-
tes	panelház	4.	emeletén,	49	nm-
es,	2	 szobás,	 francia	erkélyes,	2	
éve	 esztétikailag	 és	 műszakilag	
egyaránt	 felújított,	 parkolási	
lehetőséggel,	 igény	 szerint	 bú-
torokkal	 együtt	 is	 eladó.	 Ár:		
21,9	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	Győrben	 vagy	 környékén	
építkezne?	 Rendelkezik	 már	 te-
lekkel,	 de	 nem	 tudja,	 merre	 in-
duljon?	 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.

•	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.

•	Győr-Ménfőcsanakon,	 6	 laká-
sos,	 szigetelt	 társasház	 I.	 szint-

VÁLLALJUK CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSÉT 
tervezéstől kulcsrakész állapotig
25 éves szakmai tapasztalattal,  

számos referenciával.
Merior Team Kft. 06-20/282-7882.

99090054

jén,	 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,	 kam-
rával,	saját	tárolóval,	zárt	udvari	
parkolóval	 eladó.	 Ár:	 18	 M	 Ft.	
Tel.:	0620/428-4477.

•	Győrújbaráton,	 Lila-hegyen,	
Paperdő,	 1.080	 nm-es,	 műve-
lésből	 kivont,	 meredek	 zártker-
ti	 telken,	 kb.	 30	 nm-es,	 tetőtér	
beépítéses,	 alápincézett	 hétvégi	
ház,	 vezetékes	 vízzel,	 árammal,	
szerszámtárolóval,	 20	 db	 ter-
mő	 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	ál-
lapotú,	tehermentes,	klimatizált,	
alacsony	 rezsijű	 tetőtéri	 la-
kás,	 saját	 tárolóval	 eladó.	 Ár:		
26,5	M	Ft.	Tel.:	0620/428-4477.

•	Győr-Sárás	I-en,	50	nm-es	tég-
la	ház,	16	nm	fedett	terasszal	el-
adó.	A	telek	434	nm,	parkosított,	
faházzal,	 fúrt	 kúttal,	 automata	
öntözőrendszerrel,	 ipari	 áram-
mal	 ellátott.	 A	 fűtést	 modern	
gázkonvektor	és	infrapanel	szol-
gáltatja,	 a	 meleg	 vizet	 villany-
bojler	 és	 szabadtéri	 víztartály	
is	biztosítja.	Ár:	19,8	M	Ft.	Tel.:	
0620/428-4477.
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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!

2019.09.27-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

99090052

HATALMAS ŐSZI BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

-56%-ig

79.900 Ft-tól

Prémium kategóriás  
franciaágyak

14.900 Ft-tól

Proximo u-forma
ágyneműtartós, ágyazható

294.900 Ft helyett  139.900 Ft

Claim sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható 

279.900 Ft helyett 79.900 Ft

289.900 Ft helyett  129.900 Ft

Romain sarok
textilbőr

239.900 Ft helyett  99.900 Ft

329.900 Ft helyett  119.900 Ft

Longchair sarok
ágyneműtartós, ágyazható

Corner sarok
ágyneműtartós, ágyazható

369.900 Ft helyett  129.900 Ft

Star sarok
textilbőr

349.900 Ft helyett  169.900 Ft

Labene u-forma
ágyneműtartós, 
ágyazható

Bella kanapé
ágyneműtartós,  
ágyazható

139.900 Ft helyett  64.900 Ft

Fotelek

játék
KERESZTREJTVÉNY

Megfejtését küldje be  2018. szeptember 30 -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.

 A helyes megfejtést  
beküldők között  

borválogatást sorsolunk ki 
a Pécsinger borászat  

felajánlásából.
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Moziajánló

amerikai-kanadai bűnügyi dráma thriller
Rendező: Todd Phillips

Joker 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 ma-
gára, 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 kör-

nyezetétől. Fokozatosan magába 
szippantja az elképesztő és 

rémisztő mélység, ahonnan már 
nincs visszaút. Vagy jobb lenne, 

ha nem volna.

Todd Phillips rendező, társ-for-
gatókönyvíró 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

Könyvajánló
Priscille Sibley:   

CSillagPoR
Szerelem:  Matt és Elle gyerekkoruk óta ismerik egymást. 

Matt tizenhét évesen csillaghullás idején csókolja meg Elle-t,  
és harminchárom, amikor feleségül veszi.  Matt idegsebész,  
Elle pedig a NASA munkatársa. Sikeres emberek, mindenük 
megvan, egyetlen dolog nem adatik meg nekik:  
a közös gyermek.

Tragédia: Egy ártatlan 
baleset következtében Elle 
kómába esik. Végakarata 
alapján nem szabad gé-
pekkel életben tartani. 

Remény: Egy csoda még-
is felülír mindent. Kiderül 
ugyanis, hogy gyermeket 
hord a szíve alatt. 

Vajon mi az erősebb?  
A jog? Vagy az új élet 
reménye? 

a tét: élet vagy halál.

Árnyékolás télen-nyáron 
■■ Az árnyékolók feladata télen és nyáron ugyanaz: a maximális hővédelem. Tulajdonképpen a lakóépületek üvegfelü-

leteinek eltakarását - kiemelten figyelve a lakó- és hálószobák nyílászáróinak az elsötétítésére - kell megoldanunk. 
Mindez történhet a lakáson kívül, belül, de akár az üvegtáblák között is.

A mai átlagos hőszigetelő nyílászárók  
a beeső napenergia 80 százalékát engedik 
a beltérbe. Egy megfelelően megválasztott 
és elhelyezett árnyékolóval ez az érték át-
lagosan 20 százalékra csökkenthető. Az ár-
nyékolónak télen a hőmegtartás a szerepe, 
nyáron pedig abban kell segítenie, hogy az 
ablaküvegeken át túl sok napenergia ne jus-
son be a lakásba. Ennek a követelménynek 
csak a külső árnyékolók tudnak eleget tenni.

Az árnyékolók légkondicionáló berende-
zésekkel szembeni előnye, hogy üzemel-
tetésük nem kerül pénzbe a beépítés után, 
egészségünkre nem ártalmasak, nem is 
beszélve arról, hogy egy jól megválasztott 
árnyékoló szerkezet lakásunk otthonossá-
gához is hozzájárulhat.

BELSŐ ÁRNYÉKOLÓK

•	 Sötétítő függöny: Használata egy-
szerű, felszerelése nem kíván szak-
embert. Kiválasztásakor figyeljünk 
a sötétítő képességre, a fényállóság-
ra, ne csak az esztétikai élményre 
koncentráljunk.

•	 Reluxa, lamellás szalagfüggöny:  
E két megoldással szabályozható  

a helyiségekbe jutó fény mennyisége. 
A reluxa esetén a lamellák domború 
oldala mindig a sugárzó hő irányá-
ba mutasson (nyáron az ablak, télen  
a szoba felé).

•	 Roletta: Kívülre és belülre is fel-
szerelhetők, sőt két ablak között is 
alkalmazhatók.

KÜLSŐ ÁRNYÉKOLÓK

•	 Redőny: Legelterjedtebb külső árnyéko-
ló, amely a téli hőszigetelésre is rásegít.

•	 Lamellás árnyékoló: A nyár i 
hővédelem a fő specialitása, mivel  
a kialakítása fenntartja az üvegfelü-
let előtti levegő-cirkulációt, fokozva  
a hűtőhatást. 

•	 Vászonárnyékoló: Ideális nagyobb nyí-
lászárók, ajtók és ablakok, sőt teraszok 
és kiülők árnyékolására. 

•	 Spaletta, zsalugáter: Mindegyik egyedi 
kiegészítője a háznak.

A választék tehát széles, tervezéskor mérle-
geljünk, és válasszuk a szemünknek valamint 
pénztárcánknak legmegfelelőbbet!
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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.

A Federal Mogul Hungary Kft a Tenneco csoport tagja, amely egy vezető nemzetközi autóipari beszállító. A cég Kunszige-
ten található leányvállalatának fő profilja a gumi és gumi-fém tömítések előállítása fröccsöntési és préselési technológiával, 
és új termékportfólió keretében hővédő-lemez gyártása a gépjármű- és nehézgépjármű ipar részére. A vállalat folyamato-
san törekszik a kiváló minőségre és a vevők elégedettségére, ezért termékei elősegítik a fejlett üzemanyag-gazdálkodást, 
a károsanyag kibocsátás csökkentését és a fokozott járműbiztonságot.

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónusz rendszer | Ingyenes buszjárat (Győr, Pápa, Bősárkány, 
Szlovákia - Ekecs irányából) | Útiköltség térítés | Vállalati élet-, baleset-, és betegbiztosítás | Külföldi karrier-
lehetőség | Stabil, hosszú távú munkalehetőség | Szakmai lehetőség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett  
munkakörnyezet, minőségi munkaeszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetőség | Kedvezményes,  
vállalati telefoncsomag | Vállalati rendezvények

Nyitott pozíciók:
• Gépkezelő
• Készregyártó
• Gépbeállító
• Szerszámkészítő
• Elektromos karbantartó
• Mechanikus karbantartó
• Alapanyag raktáros
• Minőségbiztosítási mérnök
• Európai gyakornoki program  
 mérnök hallgatók számára

Érdeklődni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat  
a kunsziget.job@tenneco.com e-mail elérhetőségre várjuk!

Tesztírási és interjúlehetőség minden csütörtökön 9 órakor,  
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fő út 51.

Téged is várunk a csapatunkba!

29090011 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

bábolnai telephelyére azonnali belépéssel felvesz

JÁRMŰSZERELŐT
Elsősorban a saját gépjárműpark karbantartására.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:

06-30-546-3478 33
26

04

99090059

99090055

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.  
az alábbi pozícióra keres kollégát 

NAGYIGMÁNDRA: 

GÉPKEZELŐ 
ELVÁRÁSOK: targoncavezetői jogosítvány, precíz munkavégzés, 

megbízhatóság.
AMIT NYÚJTUNK: Hosszú távú munkalehetőség, bejelentett, biztos 

állás, képzések, jó munkahelyi légkör.  
JUTTATÁSOK: cafeteria, év végi jutalom, munkába járási támogatás, 

iskolakezdési támogatás, dolgozói kedvezmények 

JELENTKEZÉS:
E-mailen: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu 

Érdeklődni lehet telefonon munkanapokon 8 és 15 óra között: 06/34/557-072

29090001

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!
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A92020

Légy nyitott a lehetőségekre, mert RÁD várunk, hogy fertődi  
vagy fertőszentmiklósi üzemeinkben csatlakozz hozzánk!
Várunk:

ANYAGMOZGATÓ-TARGONCAVEZETŐ
GÉPÁLLÍTÓ-GÉPKEZELŐ 
ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR
munkaköreinkkel.

Amit kínálunk:
•	 fix	havibér,	cafeteria	és	jelenléti	bónusz	már	a	próbaidő	alatt	is
•	 ledolgozott	évek	alapján	lojalitási	és	törzsgárda	bónusz	
•	 hosszútávú,	biztos	munkalehetőség	a	munka-magánélet		

egyensúlyának	megtartásával	
•	 modern	munkakörülmények,	kiváló	minőségű	munkavédelmi	ruházat	
•	 ingyenes	buszközlekedés	és	céges	buszjárat	14	településről,		

Rábakecöl	/	Répcelak	irányából

Műszaki végzettséggel rendelkező szakmunkások és pályakezdő fiata-
lok jelentkezését is várjuk!

Küldd	el	jelentkezésed	a	jelentkezes@velux.com		
vagy	9431 Fertőd, Malom köz 1.	címre.

RÉGIÓNK EGYIK LEGNAGYOBB 
MUNKÁLTATÓJA

30 ÉVE KIEMELKEDŐ  
TELJESÍTMÉNY

PIACVEZETŐ  
TETŐTÉRI  

ABLAKGYÁRTÓ

A92014

Cégünk, az Erbslöh Hungária Kft. - 2018-ban az év nagyvállalkozása Presztízs-díj nyer-
tese - győri székhelyű 100%-os német tulajdonban lévő autóipari beszállító, a WKW 
Automotive cégcsoport tagja. Ismerjen meg egy világszerte aktív és sikeres vállalatot, 
amely az alumínium-, acél -, műanyagfeldolgozás mellett kötelezte el magát.  Alumí-
nium profilok mechanikai megmunkálásával, műanyag fröccsöntéssel foglalkozunk, 
illetve dugattyúszerelést végzünk, elsősorban prémium autómárkák részére. Lelke-
sen, rugalmasan és innovatívan szállítunk több, mint egy évszázada az autóiparnak 
és a termelőiparnak. Csapatunk világszerte 4600 innovatív munkatársból áll, akikben 
van egy közös vonás: Elhivatottság a vevőink és termékeink iránt! 

Azért, hogy továbbra is meg tudjunk felelni napjaink kihívásainak, folyamatosan ke-
ressük azokat az előre tekintő és egyéni látásmóddal rendelkező jelentkezőket, akik 
osztoznak a szenvedélyünkben.

Az előttünk álló további feladatokhoz  
az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat  
3 műszakos munkarendbe:
•	 operátor (szereldei, megmunkálási  

területeken) 
•	 kézi polírozó
•	 robottechnológus
•	 karbantartó (lakatos,  

ill. szerszámkészítő)  

Mérnöki pozícióra:
•	 karbantartás-tervező  

mérnök

Amit kínálunk:
•	 Családias légkör
•	 13. havi fizetés
•	 Cafeteria juttatás  

(havi + éves)
•	 100%-os bérlettámogatás

Jelentkezését várjuk  
az alábbi elérhetőségeink egyikén:  

Erbslöh Hungária Kft.  
9027 Győr, Ipari Park, Nyírfa sor,  

vagy a palyazat@erbsloeh.hu  
e-mail címen.

Munkatársunkkal telefonon 
 a +36 96 / 510 441-es telefonszámon tudja 

felvenni a kapcsolatot. 

Bízunk benne, hogy hamarosan  
személyesen  

találkozhatunk!

Kedves Álláskeresők! 

Kedves leendő  
Munkatársunk!

A92016

TE VAGY AZ,  
AKIT KERESÜNK, HA…
… szeretnél a világ egyik legnagyobb független 
autófejlesztő mérnöki irodájához tartozni
…kihívásokra, változatos feladatokra vágysz
…a szakma egyik legjobbja kívánsz lenni
…elkötelezett vagy munkahelyed iránt

A mobilitás, az autóipar és a technológiák folyamatos válto-
zásával együtt az EDAG is egy állandóan megújuló vállalat.  
Folyamatosan követjük az új piaci trendeket, keressük  
a szakmai kihívásokat. Mi nemcsak egy fejlesztő cég  
vagyunk, hanem a világ legizgalmasabb fejlesztő vállalata!

karrier@edag.hu
+36 96 401 804 • www.edag.hu

Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.  
Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területén látja el  

az autóbuszos közösségi közlekedési szolgáltatói feladatait. Ha szeretsz 
vezetni vagy érdekel a buszok világa, és egy nagy múltú, biztos megélhetést, 
stabilitást biztosító személyszállítással foglalkozó cég tagja szeretnél lenni, 

akkor nincs más dolgod, mint jelentkezni hozzánk! 

AUTÓBUSZVEZETŐI, AUTÓSZERELŐI  
vagy AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ  

állásajánlataink Téged várnak! 

A92004

Jelentkezés módja: 
Keress Minket az ÉNYKK Zrt. 

standjánál  
vagy a munkaugy@enykk.hu  

e-mail címen,  
illetve a 06-30/442-4021-es  

telefonszámon.

Szakmád nálunk érték!  
Építsd velünk a jövőd  

Te is egy stabil,  
biztos munkahelyen! 
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Terápiához, gyógyításhoz, személyiségfejlesztéshez,
tisztításhoz, programozáshoz, kezeléshez, szépséghez!

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

Minden,  
ami ásvány

kedvezménnyel!20%
Ezoterikus könyvek és ajándékok boltja

99
09

00
49

ÁSVÁNYBÖRZE
2019. szeptember 26-28-ig!
(csütörtöktől szombatig)

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

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

A készlet erejéig!

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2

(bruttó 1 400 Ft/m2)

AKCIÓ! Színes trapézlemez
0,7 mm vastag

br.: 1.400 Ft/m2

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.378 Ft  
(bruttó: 1.750 Ft)

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó: 1.378 Ft /m2 
(bruttó 1.750 Ft/m2)

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

Bádogos Szaküzlet

99070058

5-6-7 légkamrás  
Kömmerling nyílászárók  
2-3 rétegű üvegezéssel!

AKCIÓ 
99050011

Győr, Kálvária u. 32.  (a pápai úti vasúti átjáró előtt 50 m-re)
Nyitva: h.-p. 9-12, 13-17 óráig. 

Tel./fax: 06-96/517-082 • 06-70/946-7152
web: www.ablak-doktor.hu • e-mail: ablakdoktor@t-online.hu

ABLAK 
DOKTOR 

kft

Ajánlatkészítés, felmérés, beépítés, kőműves javítás.

EGYÉB TERMÉKEINK: 
télikertek 
redőnyök 

párkányok 
szellőzőkBEJÁRATI AJTÓK-35%
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29090009www.gyorigazdabolt.hu • rabca@gyorigazdabolt.hu •        gazdaboltgyor

59 900 Ft 

GS 350 2 LE  
41 cm

AJÁNDÉK

600

Minden Oleo-Mac termék  mellé  
Felco 600 típusú bicskafűrészt  
adunk  ajándékba.  
(Ajánlott fogy. ár: 6 990 Ft)

MS 170 motofűrész  
(1,6 LE 35 cm-es vezető) 

70 900 Ft  

63 900 Ft 
MS 211 motorfűrész  

(2,3 LE 35 cm-es vezető ) 
110 900 Ft  

99 900 Ft Akció: szept. 30-ig.

AKCI
Ó

10.31-I
G!

SZÜRET 2019!
MINDENT EGY HELYEN!

GRILLEK
MASPORT ÚJ-ZÉLANDI  

PROFI GRILLEK  
BEVEZETŐ ÁRON!

•	 Szőlőbogyózó: 75 200 Ft-tól
•	 Szüretelőkádak (110-1 000 l-ig):  

 7 590 Ft-tól 
•	 Üvegballonok 5-54 literig
•	 Inox bortartályok 16-1000 literig
•	 Szőlőprések 6-36 literig 
•	 Borászati eszközök, segédanyagok
•	 Műanyag cefréshordók  30-220 literig 

•	 Rover borszivattyúk
•	 Colombo borszűrők 
•	 Üveglopók, bormintavevők 
•	 Bor-, must-, cefrefokolók 
•	 Palackozáshoz: kézi és állványos 

dugózók, parafa és gumidugók, 
kapszulák, címkék, boros-  és 
pálinkásüvegek

S/S4
199.900 FTMB4000

159.900 FT

RÁBCA ÁRUHÁZ
9025 Győr, Erkel F. u. 4. • Tel.: +36-96/321-880

(Győri fürdőtől 2 percre)
Nyitva: h.-p. 8-1630, szo. 8-12-ig.

FARMER CENTER
GAZDABOLT

9028 Győr, József A. u. 13/B. • Tel.: +36-96/412-114
Nyitva: h.-p. 8-1630, szo. 8-12-ig.

SZENTIVÁNI
GAZDACENTRUM

Győrszentiván, Déryné u. 61. 
Tel.: 96/347-273 • Nyitva:
h.-p. 8-1630, szo. 8-12-ig.

99090033 AXEL
BÚTORÁRUHÁZ
9027 Győr, Puskás T. u. 8. • Tel.: 96/550-397 • www.axelbutor.hu

HATALMAS 
AKCIÓ!

FERO SAROK

TEXAS 3-2-1

ATLAS SOR 

RAFI SAROK BORA BORA 3-2-1 

GOLDEN SOR ATHÉN TOLÓAJTÓS GARDRÓB

ARIEL TOLÓAJTÓS GARDRÓB

235*140 cm

RELAXOS

360 cm

230*140 cm

360 cm 160 cm széles, 203 cm magas, 60 cm mély

239 cm széles, 203 cm magas, 60 cm mély

242.900 Ft  199.900 Ft

133.900 Ft  109.900 Ft

139.900 Ft  119.900 Ft

139.900 Ft  111.900 Ft150.600 Ft  135.500 Ft196.900 Ft  159.900 Ft

639.900 Ft  509.900 Ft 429.900 Ft  339.900 Ft
Az akció a készlet erejéig tart.


