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+36-70/941-7152

FESTŐ, BURKOLÓ 
ÉS KŐMŰVES 
MUNKÁK
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester

A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt. 
annavölgyi és tinnyei telephelyére � zikai munkára 

fér�  kollégákat keres

Gépkezelői
és targoncavezetői jogosítvánnyal és gyakorlattal 

Keverős munkakörbe

Amit kínálunk:
· Versenyképes � zetés
· Cafeteria
· Munkaruha
· Stabil háttér

További információ +36 26 335 555.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az 
info@holofon.hu e-mail címen lehet.

www.holofon.hu

· 13. havi � zetés
Előnyt jelent:

· motorfűrész-kezelői 
  végzettség
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hejjaker@gmail.com

Héjja Attila Tel: 06-20/95-65-276

Esztergom, Visegrádi út 177. Telephelyi kiszolgálással is várjuk 
kedves vásárlóinkat, kis és nagy tételben! EUTR szám: AA589006

TÜZI  FA   BRIKETT

SZÁRAZ TŰZIFA AKCIÓ!!!

Homok, Sóder, Cement, Murva, Töltőföld

4 m3-től 
díjtalan házhoz 

szállítás!

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  15.990 Ft/m3

20 q-tól díjtalan házhoz szállítás!

57,8 Ft/Kg
50,9 Ft/Kg
39,9 Ft/Kg
69,5 Ft/Kg
67,5 Ft/Kg

Ledvicei dió szén: 5.780 Ft/q
Herkules dió szén: 5.090 Ft/q
Lengyel barna dió: 3.990 Ft/q
Sziléziai fekete dió: 6.950 Ft/q
Orosz fekete dió: 6.750 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  16.990 Ft/m3

KÍNÁLATUNKBÓL:

» INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS 
   ÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS 

» TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS 
   A BEÉPÍTÉSTŐL A 
   VISSZAJAVÍTÁSIG
» ÚJ SZOLGÁLTATÁS: 
   LAKÁSFELÚJÍTÁS 
   (GIPSZKARTONOZÁS, FESTÉS, BURKOLÁS)

SMARTABLAK

HASZNÁLJA KI A LAKÁSFELÚJÍTÁSI 
TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGÉT! 

CSERÉLJE AJTÓIT, ABLAKAIT NÁLUNK!okos megoldások nyílászárókra

2510 Dorog, 
Köztársaság út 13.

info@smartablak.com

+36 70 626 3288
 +36 70 314 0807
+36 30 503 1481

www.smartablak.com

smartablakdorog
Smartablak-Dorog-Okos-
megoldások-nyílászárókra

» Minőségi ablakok, bejárati- és beltéri 
   ajtók  

»  velux           tetőtéri ablakok

» HÖRMANN          garázskapuk
» Redőnyök, szúnyoghálók
» Kilincsek, párkányok, egyéb kiegészítők

Évkezdési AKCIÓK!
Ha tél, ha nyár, a Smartablakkal jól jár!

Dorogon az 
Artemisz virágüzletbe 

VIRÁGKÖTŐT 
felveszünk!

Jelentkezni: 06-20/913-6574
vagy személyesen az üzletben

OPTIC WORLD DOROG  • Bécsi út 51.  •  +36 30 851 1050
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 8228
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193

LÁSSON TISZTÁN
IDÉN IS!

ÚJ ÉV, ÚJ ÉN

www.opticworld.hu

Az ajánlat 2021. január 13. - március 31. között érvényes vidéki 
üzleteinkben. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletek üzleteinkben!

KOMPLETT SZEMÜVEG
EGYFÓKUSZÚ PRÉMIUM LENCSÉVEL 19.900 Ft

KOMPLETT SZEMÜVEG
MULTIFOKÁLIS PRÉMIUM LENCSÉVEL 49.900 Ft-tól



2 2021. január 15.ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

2

TERVEZZ  
A SUZUKIVAL,  
DOLGOZZ VELÜNK  
AZ ESZTERGOMI  
GYÁRUNKBAN!
Felvétel és belépés  
minden héten!

Jelentkezz még ma a karrier.suzuki.hu oldalon vagy  
a +36 70 795 3410-es telefonszámon!

Mert a jó fizetésen 
felül pótlékok 
és SZÉP kártya 
juttatás is vár.

Mert előrelépési 
lehetőség várhat 
rád már 1 év után 
– csoportvezető 
helyettesi pozícióba.

Mert ingyenesen 
étkezhetsz  
naponta egyszer.

Mert lehetőséged 
van csatlakozni 
kedvezményes 
telefonflottánkhoz.

Mert 8 órás 
munkarendben 
dolgozhatsz,  
2 műszakban.

Mert van  
dolgozói ajánló 
programunk –  
Te ajánlasz,  
mi fizetünk!

Mert ingyenes 
szállást biztosítunk  
számodra, ha  
távolról érkezel.

Mert Suzukisként 
árengedménnyel 
juthatsz autóhoz,  
és kedvezményesen 
vásárolhatsz több 
partnerünknél.

Mert ingyenes 
buszjárat szállít 
40 km-es  
körzeten belülről. 

Mert mi díjazzuk 
az ötleteidet.

Miért érdemes csatlakoznod?

Az adatok tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő belső szabályzatoknak megfelelően.
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MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel is keresünk 

LAKATOS, CO HEGESZTŐ 
kollégákat hosszútávú munkára és 

FÉRFI MUNKATÁRSAKAT 

GYÁRTÁSI ÉS SZERELÉSI munkára. 
Fémipari jártasság előny, kulturált munkakörnyezet, kiemelt 

bérezés bejelentéssel, heti kifi zetéssel. Bejárástámogatás, 
munkaruha, juttatások. Szállást nem tudunk biztosítani.

Órabér: nettó 1.600.- Ft- tól

Személyes megbeszélésre jelentkezés: 
20/934-6852 Töreky Zsolt cégtulajdonos

A Baumit Kft. – amely osztrák tulajdonban lévő, nemzet-
közi építőanyag-ipari konszern magyarországi leányvállalata 
– 1990-es alapítása óta mára a hazai építőipar vezető cégei 
közé tartozik. Tevékenységét innovatív építőipari termékek, 
vevőorientált szolgáltatások és dinamikus fejlődés jellemzi.

Feladatok: 
  napi karbantartások, lakatos feladatok elvégzése
  tervezett karbantartások elvégzése
  elvégzett munkák dokumentálása

Akit keresünk:  
  minimum lakatos és/vagy géplakatos, elektrolakatos 
     végzettséggel rendelkezik
  stabil, hosszútávú munkát szeretne 
  önállóan és csapatban is felelősségteljesen végzi a 
     munkáját
  targoncavezető jogosítvánnyal, illetve
     „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik

Amit kínálunk:
  a munkavégzéshez színvonalas vállalati környezetet
  versenyképes jövedelmet
  béren kívüli juttatási csomagot
  munkába járási költségtérítést
  fejlődési lehetőséget

KARBANTARTÓ
LAKATOS 
munkatársat keresünk 
dorogi üzemünkbe,
kétműszakos munkarendbe 

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2021. január 31-ig 
várjuk az allas@baumit.hu e-mail címre!

Érdeklődni lehet +36 30 8626064 telefonszámon.

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Munkatársat keres, 
azonnali kezdéssel:

AMIT KÍNÁLUNK: 
Munkavégzés napi 8 órában, 
egymûszakos munkarend.

 
LÉZERGÉP KEZELÕ

önmagára, és 
munkájára 

igényes 
NŐI KONYHAI 
MUNKATÁRSAT 

keres. 
Tel: 06-20-365-9493

Tokodaltáró

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre:  hr@euroknife.com

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre:  
hr@euroknife.com

Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő 
személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

www.euroknife.hu

Az EuroKnife Bt. az ipari vágó-
szerszámok – kör- és egyeneskések -  

gyártásában vezető helyet 
elfoglaló 100 éves német DIENES 

csoport magyarországi 
leányvállalata a Pilis kapujában.

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:  
•  Az üzem területén fellépő villamos karbantartói 
   feladatok ellátása
•  Aktív részvétel a megelőző karbantartásban
•  Karbantartási adatbázisok vezetése
•  Mechanikus karbantartók támogatása

KOMPETENCIÁK ÉS KÉPESÍTÉSEK:
•  Villanyszerelő végzettség
•  Hasonló munkakörben szerzett 2-3 éves tapasztalat
•  Villamos kapcsolási rajzok ismerete
•  Kétműszakos munkarend vállalása
•  Önállóság, precíz munkavégzés

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
•  CNC megmunkáló gépek javításában szerzett 
   tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Versenyképes bérezés
•  Béren kívüli juttatási csomag, Cafeteria rendszer
•  Rendezett, biztonságos környezet
•  Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
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Bejelentett 8 órás munkakör.

Légtechnikai kivitelezéssel és 
bádogozással foglalkozó cég, 
B kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező

Itakor-Bau Kft. 
www. itakorbau.hu, 06-70/881-2344.

SZERELŐ MUNKATÁRSAKAT 
KERES 

azonnali kezdéssel.

A Baumit Kft. – amely osztrák tulajdonban lévő, nemzet-
közi építőanyag-ipari konszern magyarországi leányvállalata 
– 1990-es alapítása óta mára a hazai építőipar vezető cégei 
közé tartozik. Tevékenységét innovatív építőipari termékek, 
vevőorientált szolgáltatások és dinamikus fejlődés jellemzi.

Feladatok: 
  napi karbantartások, villanyszerelő feladatok elvégzése
  tervezett karbantartások elvégzése 
  elvégzett munkák dokumentálása

Akit keresünk:  
  minimum középfokú villanyszerelő végzettséggel 
     rendelkezik
  stabil, hosszútávú munkát szeretne, 
  önállóan és csapatban is felelősségteljesen végzi a 
     munkáját
  előnyt jelent villamosmű és/vagy villamostelep kezelő 
     végzettség
  targoncavezető jogosítvánnyal, illetve
     „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik

Amit kínálunk:
  a munkavégzéshez színvonalas vállalati környezetet
  versenyképes jövedelmet
  béren kívüli juttatási csomagot
  munkába járási költségtérítést
  fejlődési lehetőséget

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2021. január 31-ig 
várjuk az allas@baumit.hu e-mail címre!

Érdeklődni lehet +36 30 8626064 telefonszámon.

KARBANTARTÓ
VILLANYSZERELŐ 
munkatársat keresünk 
dorogi üzemünkbe,
kétműszakos munkarendbe 

JELENTKEZNI LEHET: +36/70 4333 666 
employerhelping@gmail.com 

Esztergom-Kertvárosba GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Nyugdíjasok, diák, és alkalmi/részmunkaidős 
munkavállalók jelentkezését is várjuk.

ELVÁRÁSOK: alapfokú végzettség, 
precíz munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes alapbér, 
bónuszok, pótlékok, egy műszakos munkarend

ELVÁRÁSOK: 
 Szakmunkás bizonyítvány
 Józan megbízható életvitel
 Igényes, percíz munkavégzés
AMIT NYÚJTUNK:  
 Kiemelkedő, versenyképes 
  jövedelem  

 Stabil, hosszútávú 
   munkalehetőség 
 Folyamatos munkavégzés, 
   télen - nyáron
 Helyi munkavégzés
 Jó munkakörnyezet, lelkes 
  csapat

B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNY ELŐNYT JELENT! 
Dolgozni tudó és akaró szakmunkásokat, szakmailag hozzá értő, 
munkájára felelősséget vállaló szakemberek jelentkezését várom.

Légy Te is a 25 éves 
Árkádok Kft. csapatának tagja!

Jelentkezz!
info@arkadok.hu vagy +36 30 9624609

Munkatársat keresünk teljes munkaidős 
foglalkoztatás keretében, lábatlani 

üzemünkbe,  fémipari végzettséggel

LAKATOS 
munkakörbe!

CSATLAKOZZ A GMD 
CSAPATÁHOZ!

AMIT KÍNÁLUNK: 

•  3 műszakos munkarend
•  Kiemelkedő juttatás, 
   Bónusz és Cafetéria
•  Céges buszjárat

A  GMD CAST Hungary Kft. 

magasnyomású alumínium 
öntödébe és megmunkáló üzemébe 

keres munkavállalókat

LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY VEDD 
FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével
E-mailben: hr.dorog@gmd-eurocast.com

gmdcast

Jelentkezését fényképes 
önéletrajzzal, bérigény 

megjelölésével az  
allas@fmlparts.com
e-mail címen várjuk.

FELADAT:
• CNC hajlító gép kezelése, 
    programozása

ELVÁRÁSOK:
• Műszakirajz ismeret
• Mérőeszköz használata
• Önálló, precíz munkavégzés, 
    terhelhetőség
• 2-3 év tapasztalat élhajlítás 
    területén előnyt jelent
AMIT AJÁNLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Hosszú távú munkalehetőség
• Utazási költségtérítés 
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Pilisvörösvár (Pest megye)

Fémmegmunkálással 
foglalkozó cég  keres

 CNC ÉLHAJLÍTÓ 
GÉPKEZELŐ/ 

CNC PROGRAMOZÓ  
munkatársat egyedi és 

sorozatgyártásra.
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Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

TÖLGY, CSER 
ömlesztve: 

31 000 Ft/m3 
1m x 1m x 1,7m (erdei köbméter)
KÉT KÖBMÉTER FELETT DÍJTALAN SZÁLLÍTÁS! 

EUTR: AA5847510

TŰZIFA

Tel.:06-30/524-5727

Pázsit és Tűzifa Bt. 
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

4m3-től 20 km-es körzetben ingyenes 
házhoz szállítás! Kiszállítás Szlovákiában is!

 
TŰZIFA AKCIÓ!
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Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 

14.000 Ft/m3  

13.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3  

16.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

Hasított, ömlesztett tűzifa 
(nem kalodás fa!!!, mxmxm)

Gyújtós 10.000 Ft/m3

Vegyes tűzifa
17.000 Ft/m3

Száraz tölgy, bükk  
18.000 Ft/ m3 

Akác: 
19.000 Ft/ m3

Kis Róbert 06-70/364 3705
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HASÍTOTT, ÖMLESZTETT 
TŰZIFA (nem kalodás fa!!!, mxmxm)

Vegyes tűzifa: 
17.000 Ft/m3

Száraz Tölgy, Bükk:  
18.000 Ft/ m3

Akác: 19.000 Ft/ m3 
Gyújtós 10.000 Ft/m3

Mikrola-Autó-Fix Kft.: 

06-70/670-2866

AKCIÓS 

69 Ft/kg
Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1. 
06/30-933-1804 06/30-822-5855

A
A

 585 1199
KEMÉNYFA

BRIKETT

Víz, Fűtés
és Csatorna 

szerelés.

06-30/979-7488

Vozák Csanád +36-30/454-4276
csani.vozak.cv@gmail.com

Megbízható 
minőség, 

teljeskörű garancia!

•házbővítés
•kőműves    
  munkák

•tetőmunkák
•hőszigetelés

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

PILISVÖRÖSVÁRON 
RAKTÁR IRODÁVAL 

KIADÓ!

A telephely kamionnal megközelíthető, saját belső úthálózata van.
24 órás biztonsági szolgálat, parkolás közvetlenül a raktár előtt, saját 

szociális blokk zuhanyzóval.ALAPTERÜLET: nettó: 292 m2

Azonnali költözési lehetőséggel.
BÉRLETI DÍJ: nettó 410 000  Ft + rezsiköltség

Bővebb infó: +36 30 205 3553
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Tel: +36-20/260-0573

GÁZKÉSZÜLÉKEK biztonságtechnikai 
felülvizsgálata, karbantartása, 
vízkőtelenítése és javítása 
rövid határidővel.  
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

Eladó lakás Esztergomban 
Szentgyörgymezőn. I. emelet, 1,5 
szoba, 43m2, jó állapot, műanyag 
nyílászárók, villany központifűtés, 
hőszigetelt homlokzat, klíma. 2,5 
- 3 szobás lakáscsere beszámít 
érték egyeztetéssel. 18,5 Millió 
Ft 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergom déli 
városrészében. 700m2 telek, 
4 szoba + 3 félszoba + erkély, 
160m2. 2 generációs. Új kül-
ső nyílászárók, a homlokzaton 
10cm szigetelés, 3 garázs, mel-
léképületek Irányár: 58Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban, zöldövezet-
ben kétszintes téglaépítésű nya-
raló, alkalmas családi háznak is, 
akár két család részére, pano-
rámás. 740m2 telek, 3,5 szo-
ba, 98m2, két generációs, egye-
di fűtés, garázs, tároló. Irányár: 
26MFt 20/336-4936

Esztergomban, Szentgyörgy-
mezőn eladó családi ház. 732m2 
telken 160m2, 2 szint, 5,5 szoba, 
terasz, garázs, épület alatt szu-
terén, gáz-központifűtés Irányár: 
52MFt. 20/336-4936

Esztergomban eladó házrész 
Esztergomban a Deák Ferenc 
utcában, tégla építésű, 88-ban 
épült, 2 szintes, 125m2, 3 szo-
ba + nappali, pince, terasz. Fel-
vehető rá családi támogatás. 
Vegyes tüzelésű központifűtés + 
cserépkályha. Irányár: 25Millió Ft 
20/336-4936

Eladó családi ház Esztergom-
ban, a Honvéd utca közelé-
ben, csendes utcában, 2 szin-
tes, 80m2 lakótér, a nappali, az 
étkező és a konyha egy légtér-
ben, a tetőtérben 2 hálószoba + 
1 félszoba. Udvar-telek nem tar-
tozik hozzá. Irányár: 28,5Millió Ft 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban, 
Aranyhegyen. Tégla épületben, 
III. emeleti 2,5 szobás, 69m2-es 
nagy erkélyes, kondenzációs 
gázkazán, hőszigetelt homlok-
zat, új nyílászárók Irányár: 29MFt 
20/336-4936

MEGÚJULTUNK: www.banszky.hu 
1998-óta az Önök szolgálatában. 23 év tapasztalat - több száz elégedett ügyfél!

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN
ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

Esztergom, Visegrád, Dorog,  Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

KÖLTÖZTETÉS-LOMTALANÍTÁS-
BONTÁS Profi  rakodókkal.
Igény szerint raktározással.

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44
Eladó nyaraló Esztergom, Búbá-
natvölgyben a Zamárd utcá-
ban. 864m2 telek, 2 hálószoba 
+ nappali. Kút fúrás szükséges. 
Két szintes, épület alatti résszel 
(40m2) bővíthető, fűtése cse-
répkályhával megoldott. Irányár: 
21MFt. 20/421-4557

Eladó lakás Esztergomban, 
Martsa A. utcában, III. emeleti, 
52m2, 2 szoba, erkély. Garázs 
is vehető hozzá. Felújított kony-
ha és fürdő, új, redőnyös nyílás-
zárók szúnyoghálóval. Üres, köl-
tözhető. Irányár: 22,5 Millió Ft  
20/336-4936

Eladó üzlethelyiség Esztergom-
ban az Aradi téren, közel a Kis-
Dunához, 67m2, alkalmas irodá-
nak, üzletnek, orvosi rendelőnek, 
szolgáltatások részére. Távfűtés, 
egyedi mérőórával, de villanyfű-
tés is adott, 3x16A áram, havi 
~1m3 kontingens vízhasználat 
Irányár: 20MFt  20/421-4557

Esztergomban eladó utca-
fronti házrész a körforgalom-
nál, felújított állapot. 2 szoba + 
étkezőkonyhás nappali, új nyí-
lászárók, burkolatok, hőszige-
telt homlokzat, pince, beépíthe-
tő tetőtér, további egy lakó van 
még az udvarban  Irányár: 40MFt 
20/336-4936

Eladó téglalakás Esztergom 
városközpontban, a Csülök 
csárdánál. Kétszintes, 2,5 szo-
bás, 70m2-es, gázfűtéses, tég-
la építésű (96-ban épült), klíma, 
22m2 pincével. Irányár: 30,5MFt. 
20/336-4936

Lábatlanon eladó 2 szintes sor-
ház, közkedvelt, nyugodt kör-
nyéken. 3 szoba, 90m2, kis kert, 
terasz, felújítandó állapot, hőszi-
getelt homlokzat, olcsó rezsi, 
gáz központifűtés, közeli garázs 
vehető hozzá. Irányár: 16,5Millió 
Ft  20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban az Iri-
nyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es, 
1,5 szoba, új nyílászárók, hőtáro-
lós villanyfűtés. Irányár: 17,8MFt 
20/421-4557

Lábatlanon eladó Ikerház. Köz-
kedvelt, nyugodt helyen, Piszké-
hez közel. 700m2 telek, 2 szint 
(110m2) plusz szuterén, 2 gene-
rációsra van kialakítva. 3 szoba, 
2 konyha, 2 fürdőszoba, garázs, 
kocsibeálló, átlagos állapot, gáz 
központifűtés. Irányár: 24Millió Ft 
20/336-4936

Dorogon eladó családi ház a 
patak mellett, 1133m2 telken, 
85m2-es 3,5 szobás épület. 
Terasz, kocsibeálló, pince. Fel-
újítandó állapot, központifűtés 
gáz- és vegyes tüzelésű 
kazánról. Irányár: 25Millió Ft 
20/336-4936

Eladó garzonlakás Budapest 
XIV. kerületében a Nagy Lajos 
király úton. I. emeleti, 1 szobás, 
33m2-es, felújítandó lakás. az 
épület 1990-ben épült. Csendes 
lakás, az ablakok a belső udvar 
felé néznek. Irányár: 22,9MillióFt  
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a 
Bánomi lakótelepen. Földszin-
ti, 49m2-es, 2 szobás, távfűté-
ses, felújított, új nyílászárók, új 
radiátorok, új burkolatok, teljes 
berendezéssel, bútorokkal, ház-
tartási gépekkel. Irányár: 22,5MFt 
20/336-4936

Eladó sorház Esztergomban. Déli 
városrészen, 3 szintes, 180m2-es 
telken, 3,5 szoba, 2 fürdőszoba, 
137m2. Kondenzációs kazán, új 
tető, új külső nyílászárók, garázs, 
kocsibeálló. Irányár: 36MFt. 
20/336-4936

Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL, 
egyszintes családi ház. 2006-
ban épült, könnyű szerkezetes, 
300m2 telek, 3 szoba+ nappa-
li,101 m2 vegyes központi fűtés. 
Ár: 14MFt 20/421-4557

Eladó sorház Esztergom frekven-
tált, csendes, zöldövezeti részén. 
Lakható jó állapotú, 2 generációs, 
épület külön bejárattal. 350m2 
telek, pince, garázs, 320m2 lakó-
tér, 6 szoba, 2 konyha, 2 fürdő. 
Költözhető. A városközpont gya-
logosan 3 percre. Irányár: 58 Mil-
lió Ft 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban 
Szentgyörgymezőn. 547m2 telek, 
tégla építésű, 2 generációs épü-
let, 2 külön lakrésszel. 3 szobás 
+ 1,5 szobás lakrészek. Fűtése 
2 kéményről megoldott tégla-
kályhával, vezetékes gáz is van. 
Irányár: 34MFt. 20/336-4936

Eladó nyaraló Esztergomban a 
Csenkei hídnál. 1842m2 telek, 
32m2-es tégla épület, 1,5 szo-
ba, Cserépkályha fűtés, szanetli, 
villany, fúrt és ásott kút, derítő, 
kocsibeálló. Irányár: 14 Millió Ft 
20/336-4936

Garázst vennék Esztergomban! 
06-70-220-4034

Eladó lakás Esztergomban a 
Bánomi lakótelepen. VI. emeleti, 
2 szoba+hall, erkély, 55m2-es, 
távfűtéses. Irányár: 18,5MFt  
20/336-4936

BÉRLEMÉNY

Kiadó lakás Esztergomban a 
Bánomi lakótelepen, földszint, 
2,5 szobás, 58m2, távfűtés. Bér-
leti díj: 90’000Ft / hó + rezsi + 2 
havi kaució 20/421-4557

Kiadó új építésű lakások Eszter-
gomban, 2 szobásak, 52-55m2, 
ház központifűtés az épület-
ben, olcsó rezsivel. Bérleti díj: 
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi 
kaució 20/421-4557

Kiadó családi ház Esztergom-
ban az Eötvös utcában. Búto-
rozott, 90m2, 2 szoba + étke-
zős konyha, gáz központifűtés. 
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi 
kaució 20/421-4557

Kiadó lakások Esztergomban az 
Irinyi utcában, a Budai Nagy Antal 
utcában és a Bánomi lakótelepen. 
2 - 2,5 szobásak. 85-100ezer 
Forint + rezsi + 2 havi kaució. 
20/421-4557

Garázs kiadó Esztergomban! 
06-70-220-4034

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Szobafestés, mázolás, tisz-
tasági festés. Precíz mun-
ka gyorsan, szépen és olcsón. 
06-20/328-0466

Döntés nélküli favágás alpin-
technikával! Veszélyessé vált 
fák lebontása, gallyazás, faápo-
lás, veszélytelenítés. Precí-
zen, gyorsan, biztonságosan! 
30/6197671

Galbács Lajos kőműves e.v. 
06-70-673-6066

Duguláselhárítás 06-20 
-  348-8720

Villanyszerelést vállalok! 06-
70 -220-4034

Gázkészülék javítás, karban-
tartás! Körösladányi László 
06-30-244-2092

Nyílászárók passzítása, szige-
telése, redőnyök, rovarhálók, 
árnyékolók, szalagfüggönyök, 
harmonikaajtók, javítása, készí-
tése. www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Ács, tetőfedő munkát vállalok! 
06-70-220-4034

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával! 
06-70/233-0673

CSERÉPKÁLYHÁS: építés, 
átépítés, javítás, bontás, ingye-
nes állapotfelmérés. Nyugdí-
jas kedvezmény! Óhegyi József, 
06-30/418-3292

Viacolorozás, térburkolás, sze-
gélykövezés, díszburkolat, fel-
színi csapadékelvezetés szin-
tezéssel Szenny csatorna, csa-
padék csatorna bekötés Tám-
fal építés, kerítés építés, beton-
kerítés gyártás-állítását vállalok 
Keressen bizalommal Gál Zoltán 
06706711967

Villanyszerelési munkák kivi-
telezése cégeknek és magán-
személyeknek egyaránt, 
több évtizedes tapasztalattal. 
06-70-249-3711

Ács és tetőfedő bádogos mun-
kát palatető bontást, felújítást 
vállalok. Saját anyagból dolgo-
zunk réz, alu, Lindab, Bramach. 
+3670/235-6468

Vállalok tetőfedő, bádo-
gos, ácsmunkát, tetőjavítást, 
kúpcserépkikenést, laposte-
tő-szigetelést, széldeszkázást, 
ereszcsatornázást, Lindab-
lemezelést. Kiszállás ingyenes. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény 2021. január 31-ig. 06-
30-375-9762. 06-70-655-9878. 
06-20-626-3481

Ács, tetőfedő, bádogos! Min-
denféle bádogos munkát, komp-
lett tető készítést, tetőjavítást, 
kúpozást, széldeszkázás, Lindab 
lemezelést, ereszcsatorna javí-
tását, pucolását, cseréjét vál-
laljuk. +3620/623-0647; 
+3670268-3741

JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorke-
rékpárokat, és ezek alkatré-
szeit: BMW, Zündapp, Csepel, 
Pannónia, Jawa, Simson, MZ, 
Romet, lehet hiányos, üzem-
képtelen, minden érdekel, ház-
hoz megyek, készpénzzel fizetek! 
06-20-5196079

1.7 Diesel Combi Astra alkat-
résznek eladó egyben. 06-30 
-256-4008

ÁLLÁS

Gépkocsi vezetőt keres esztergo-
mi építőipari cég (Molnár és Mol-
nár Kft.) egy személyben kiste-
herautóra és 13,5 tonnás billenős 
darus gépjárműre. Hosszútávú  
munkalehetőség, bér megegye-
zés szerint. +36 20 953-7716

Segédmunkást felveszek! 06-
70/ 220-4034

Racing Büfé (Tokodaltáró) 
önmagára, és munkájára igé-
nyes női, konyhai munkatársat 
keres. 06-20-365-9493

Villanyszerelőt felveszek! 
06-70-220-4034

Dorogi lakatosműhelybe 
hegesztőt, betanított munka-
társat keresünk állandó dél-
előttös műszakba. Unitherm Bt. 
06-30-869-8055
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ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Nyitva
minden nap 12-24 óráig

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!

Egyszerre több kupon is felhasználható!
A nyitvatartás a koronavírus járvány miatt

a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

06(33)435-704
06(30)46-47-850

www.palapizza.hu

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
A január hónapban érvényes kuponjaink értéke:

2500Ft

380
Ft

Esztergomi építőipari 
           cég keres

Hosszútávú  
munkalehetőség, bér 

megegyezés szerint. 

Érdeklődni: 
+36 20 953-7716

GÉPKOCSI 
VEZETŐT
egy személyben 
kisteherautóra 
és 13,5 tonnás 
billenős 
darus 
gépjárműre

Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Megjelenik: Bajna, Csolnok, Dorog, Dömös, 
Esztergom, Esztergom-Kv., Lábatlan, Tát,

Leányvár, Nyergesújfalu, Pilismarót, Párkány
Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, 
Pilisvörösvár, Tinnye, Pilisjászfalu, 

Pilisszentkereszt, Visegrád, Dunabogdány, 
Tahitótfalu, Csobánka, Pomáz, Szentendre

minden pénteken 40000 Példányban
 Lapzárta: Hétfő 16.00 óra

Felelős kiadó: Egom Infó Kft. - 
Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató

Tel.: +36-70/612-8375
Szerkesztőség: 

2510 Dorog, Bécsi út 40.
Tel.: +36-33/403-703  

E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás:  Comorn kft.

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. A Kiadó 
az elfogadott megrendelés alapján átadott 
hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, 

harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 

olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek 
jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező következménye-

ket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent gra� kai  megoldások, 

szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő 
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy 

engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu

Kőművest, festőt, segédmun-
kást felveszek! Hívj bizalommal! 
06-70/220-4034

Keresek önállóan dolgozni tudó 
gipszkartonszerelőt és szoba-
festőt illetve szakemberek mel-
lé kisegítőt betanított munká-
ra, heti kifizetéssel. CREALL Kft. 
06-20/334-7025

Kőművest, festőt, villanyszere-
lőt felveszek! Hívj bizalommal! 
06-70/220-4034

Csőszerelőket keresünk! Gya-
korlattal rendelkezők és pálya-
kezdők jelentkezését is vár-
juk. Józan életvitel, precizi-
tás feltétele a munkavégzés-
nek, utazási rugalmasság előnyt 
jelent.+36-70-881-7437, 
Czerődi Kft. 

RÉGISÉG

Legmagasabb áron vásáro-
lok bélyeggyűjteményeket,1945 
előtti képeslapokat,papír és 
fémpénzeket. Filadiszkont 1064 
Budapest Vörösmarty u 65. 
06209364757, 0616085320 

VEGYES

Eladó bádogos élhajlító! 06-
20 -567-2981

Vásárolok hagyatékot! Elfekvő 
árukészletet motorokat, alkat-
részeket. Simson, Berva, stb! 
06706503168

TÁRSKERESŐ

60 éves férfi komoly szándékkal 
párját keresi kizárólag hosszútávú 
kapcsolat céljából 50-60 év 
közötti szerény, házias nő sze-
mélyében. 06-70-611-7813

KŐMŰVEST, 
FESTŐT, 

VILLANYSZERELŐT 
felveszek! 

Hívj bizalommal! 
Tel: 06-70/220-4034

A Baumit Kft. – amely osztrák tulajdonban lévő, nemzet-
közi építőanyag-ipari konszern magyarországi leányvállalata 
– 1990-es alapítása óta mára a hazai építőipar vezető cégei 
közé tartozik. Tevékenységét innovatív építőipari termékek, 
vevőorientált szolgáltatások és dinamikus fejlődés jellemzi.

Feladatok: 
  késztermék raklapos mozgatása
  tehergépjárművek rakodása
  áruátvétel, árubetárolás
  egyéb raktári feladatok ellátása

Akit keresünk:  
  targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkezzen 3312, 3324 
     gépcsoportokra
  stabil, hosszútávú munkát szeretne 
  önállóan és csapatban is felelősségteljesen végzi a 
     munkáját
  előnyt jelent raktározási, logisztikai és számítástechnikai 
     ismeretek

Amit kínálunk:
  a munkavégzéshez színvonalas vállalati környezetet
  versenyképes jövedelmet
  béren kívüli juttatási csomagot
  munkába járási költségtérítést
  fejlődési lehetőséget

ÁRUMOZGATÓ
TARGONCÁS 
munkatársat keresünk 
dorogi üzemünkbe,
kétműszakos munkarendbe 

Pályázóink fényképes önéletrajzát 2021. január 31-ig 
várjuk az allas@baumit.hu e-mail címre!

Érdeklődni lehet +36 30 8626064 telefonszámon.

 (2534 Tát, József A. u. 37) 
Autómosóban szerzett gyakorlattal rendelkező, 
munkájára precíz, megbízható, fi atal munkatársat 

keresünk! 
AMIT KÍNÁLUNK: fi atalos csapat, hosszútávú - 

folyamatos munka, 8 órás bejelentés, magas fi zetés! 

Jelentkezni Email-en: krepcsikm@gmail.com 
vagy Telefonon: 06 30/853-2004

ÁLLÁSLEHETŐSÉG A 
KREPCSIK AUTÓMOSÓNÁL!

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

Pala pizzériába 
önállóan dolgozni tudó 

FRISSENSÜLTES 
SZAKÁCSOT 

keresünk! 
+36/30 277 1822

ANTIKHUNTER  Régiség és arany felvásárlás
SOLYMÁR, SZENTENDRE  

január 18. hétfő 9-18 óráig
Arany ékszerek, ezüst tárgyak, festmények, Zsolnay, Herendi.

14 k fazonarany: 13 000 Ft/g-tól 21 000 Ft/g-ig
Törtarany: 9 000 Ft/g-tól 14 900 Ft/g-ig
Ne menjen sehová! MI HÁZHOZ MEGYÜNK!

Minden óvintézkedést betartva.
Időpont egyeztetés miatt hívjon! 06-70-946-0033



8 2021. január 15.

Az átvételhez szükséges okmányok:  
személyi igazolvány, adóazonosító kártya, lakcímkártya. 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitvatartás:  
hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Tel.: 06 23 360 149

Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék  
esetén tehergépkocsit biztosítunk.
Autókarosszériát csak darabolva  

és fémtiszta állapotban veszünk át!

VAS: 70 Ft/kg
Vaslemez: 55 Ft/kg
+ 8 mm feletti vas: 75 Ft/kg
Akkumulátor: 200 Ft/kg
Vörösréz: 1600 Ft/kg
Sárgaréz: 950 Ft/kg

FARM BURGER 
ESZTERGOM

 
06 33 400 748 

Már a -en és a 

NYITVA TARTÁS:  
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30 

-n is megtaláltok!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 
Esztergom, Esztergom kertváros, 

Szamárhegy, Búbánatvölgy, 
Dorog, Tát Pilismarót,

 Csolnok, Kesztölc 

PALATETŐK
Bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, mintás, 

3D-s zsindelylemez ráolvasztással,  15 év garanciával, 
referenciákkal. Tetőfelújítások, átfedések, 
javítások. Korrekt ár,  precíz munka.

Tel.:06-20/328-0466

A K C I Ó !
ingyen kéményfelújítás,  50%   

ereszcsatorna felszerelés.
TAVASZI előjegyzőknek 

2021. 01. 31-ig 25-30%   kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

MUNKARUHA
VÉDŐFELSZERELÉS

MILITARY
AIRSOFT   KÉS

STREET
FARMER  PÓLÓ  CIPŐ

2500 Esztergom, Kossuth L.u.78.
H-P: 8-17   SZ: 8-12

Tel.: +36 33 311 505   +36 70 244 3917
bl007munkaruhazat@gmail.com

PIZZA 
SZAKÁCS

pozícióban keressük új munkatársunkat!

MUNKALEHETŐSÉG ESZTERGOMBAN

POZÍCIÓ ELVÁRÁSAI:
• Tudjál kézzel pizzatésztát  
  nyújtani
• 3-5 év szakmai tapasztalat 
• Megbízhatóság, önállóság,
  gyors, precíz tiszta 
  munkavégzés
• Érvényes EÜ kiskönyv
AMIT KÍNÁLUNK NEKED:
• Barátságos légkör, korrekt 
  vezetőség

• Megbecsülés
• 1500 Ft / óra 
• Bejelentett munkaviszony
• Személyzeti étkezés, kávé, 
  ásvanyvíz (térítésmentesen)
• Munkaruha
• Munkanap 4-5 nap / hét
• Kiemelkedő teljesítmény 
  esetén extra anyagi 
  juttatások

Jelentkezni az alábbi email címen lehet ,fényképes önéletrajzzal:

pizzatikft@gmail.com
¬¬Ha kérdésed lenne tárcsázd az alábbi számot:¬ ¬¬+36-70/883-0423


