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A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt. 
annavölgyi  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

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!

60% 
KEDVEZMÉNY!

THERM BT. A JTÓ-ABL AK

20/779-0354 
70/610-6278

ESZTERGOM, Hősök tere 15. 

7 légkamra  
0.5 w/m2K 
üvegezés!

e s z t e r g o m @ i q t h e r m . h u 
i q t h e r m @ i q t h e r m . h u
w w w . i q t h e r m . h u

(körforgalomnál az orvosi rendelővel 
és a mentő állomással szemben)

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

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 

Keressétek megújult étlapunkat!

VÍZVEZETÉK, KÖZPONTIFŰTÉS 
és CSATORNA szerelési 

munkák. 

Komplett HÁLÓZATOK 
 kiépítése, 
felújítása, 
  javítása. 

Több mint 25 éves tapasztalattal:

+36-30/416-6281
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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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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.

A SPRINGFIX Hungary Kft. 
esztergomi  üzeme felvételt 

hirdet:  

FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ   
munkakörbe

AZ ÚJ MUNKATÁRS FELADATAI:  
• Műanyag fröccsöntő gépek folyamatos üzemeltetésének 
  biztosítása, műszaki felügyelete, szerszámcsere és 
  műszakindítás
• A gyártott termékek minőségének folyamatos ellenőrzése, 
  a munkához tartozó adminisztráció vezetése, mérések, 
  ellenőrzések elvégzése, kapcsolattartás további részlegekkel
• Aktív közreműködés meghibásodások elhárításában, hiba 
  esetén beavatkozás
• A fröccsöntő gépek mellett dolgozó munkatársak irányítása

A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK, 
ISMERETEK:

• Fröccsöntésben szerzett minimum 2 éves tapasztalat
• Két műszakos munkarend vállalása
• Precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség
• Eredmény-, minőség- és vevőorientáltság
• Önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság
• Német/angol nyelvismeret, Arburg gépek/robotok 
  ismerete előny

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a következő 
címeken lehet:

2500 Esztergom, Látóhegyi út 4, Pf.: 369 ;  
E-mail: reka.mezo@springfi x.hu

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!

Amerikai tulajdonú, autóiparban tevékenykedő nagy 
múlttal rendelkező partnerünk számára keresünk 

KÉZI ÖSSZESZERELŐ 
munkakörbe munkatársakat esztergomi munkavégzéssel.

Ha szeretnél elköteleződni, egy jó hírű támogató szervezetben, akkor jelentkezz most!

Amit ajánlunk:
- Versenyképes jöve-

delem, béren kívüli 
juttatások

- ingyenes céges busz-
járatok Esztergom 40 
km-es körzetéből

- a betanulási idő alatt 
mentori támogatás

Pozícióhoz tartozó elvárások:
- minimum általános iskolai végzettség:
- jó kézügyesség, monotonitás tűrés; önálló 

munkavégzés
- folyamatos munkarend vállalása

Feladataid lesznek:
- Kézi összeszerelési feladatok végrehajtása
- Összeszerelőgépek biztonságos működtetése

Munkavégzés helye: Esztergom

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésed és egy támogató közösségre 
vágysz, jelentkezz Lepsényi Alexandránál, telefonon: 0630 611 3213-as számon.

PIZZAFUTÁRT 

keres
(saját autóval rendelkezzen) 

Tel: 06-20-365-9493

Tokodaltáró
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK A TE CONNECTIVITY ESZTERGOMI GYÁRÁBA. 

Jelentkezz Hozzánk, ha szeretnél egy folyamatosan fejlődő gyárban dolgozni, ahol értékeljük 
tudásod és kreativitásod! 

•OPERÁTOR
•GÉPBEÁLLÍTÓ

AMIT MI NYÚJTUNK NEKED, HA MINKET VÁLASZTASZ:
· Versenyképes fi zetés
· Havi bónusz és 13. havi fi zetés
· Napi egyszeri melegétkezés 200Ft/ebéd áron
· Ingyenes vállalati buszjáratok
· Dolgozói kedvezmények helyi üzletekben és éttermekben
· Iskolakezdési támogatás, ajándékcsomagok, dolgozói 
  programok
· Biztonságos munkakörnyezet, ingyenes edzőterem
· Képzések

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET AZ ALÁBBI 
MUNKAKÖRÖKBE:

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi 
e-mail címen lehet: oneletrajz@te.com
További információ:  +(36) 33 540 505

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 igazgatóTel.: +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 következményeket 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

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ 
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK

Jelentkezni 06-20/351-7024 
telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

Ha szereted a kihívásokat, szeretsz maradandót 
alkotni, ha fontos számodra, hogy elismerjék a 

munkád és mind ezt nem csupán szavakkal
hanem kiemelkedő bérezéssel is, akkor jelentkezz 

Hozzánk, legyél Te is csapatunk tagja.

AMIT KÍNÁLUNK:
- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés
- igény esetén heti/ 2 heti � zetés
- biztos, hosszú távú 
  munkalehetőség
ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat 

BETONELEMGYÁRTÓ  
munkakörbe

FELADATOK: 
-  Gyártósori munka

ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség
-  Jó fi zikai terhelhetőség

ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
-  OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Híddaru kezelő) képzettség

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE (I):
-  Termelés

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
-  Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
-  13. havi bér
-  Önkéntes nyugíjpénztári támogatás
-  Jelenléti pótlék
-  Cafetéria
-  Szakirányú képzések lehetősége
-  Túlóra lehetőség 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan
 

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.  
– ELSŐSORBAN FÉRFI – 

munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint hr@railone.hu 
vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

Esztergom- Kertváros

GÉPKEZELŐ
Munkatársakat 

keresünk 
az alábbi 

munkakörbe:

Jelentkezni lehet önéletrajzzal a   hr@i-pro.hu címre 
várjuk!   06-70-423-7140 , 06-20-457-6598 

TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐ - RAKODÓ 
belföldi árufuvarozásra.

Elvárások: C,kategóriás jogosítvány

NYUGDÍJAS jelentkezőket is várunk  és 
lehetőség van ALKALMI munkavégzésre is!
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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

Nem becsülnek meg a jelenlegi munkahelyeden?

Ha váltani szeretnél, motivált vagy, 
érdeklődsz az 

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS  
iránt és tudsz önállóan dolgozni,

AKKOR NE HABOZZ, 
JELENTKEZZ CSAPATUNKBA!

Keress minket telefonon: 06 30 348 90 25 
vagy e-mailben: acroiroda@gmail.com

Acro-Kardos Kft.

AMIT MI KÍNÁLUNK:
•  hosszú távú, stabil 
   munkalehetőség
•  családbarát munkaidő: 
   napi 8 órás munkavégzés, 
   5 napos munkahét – de van 
   lehetőség túlórázni is
•  fiatal és dinamikus csapat
•  versenyképes fizetés
•  szakmai előrelépés 
   lehetősége

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Tokod

 TÉGED KERESÜNK, HA:
•  rendelkezel szakmai múlttal
•  pontos, precíz, megbízható vagy
•  szeretnél új technológiákat 
   megismerni (CNC, CadCam)
•  szeretnél egy dinamikusan 
   fejlődő, fi atalos, stabil hátterű 
   cégnél dolgozni
•  igényes vagy munkádra és 
   környezetedre
•  esetleg rendelkezel alap 
   szinten számítógépes 
   ismeretekkel: 
   Word, Excel, AutoCad

A JELENTKEZÉS RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK:
•  Szakmai önéletrajz 
•  Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata
•  Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a pályázatok elbírálásban 
   résztvevők betekintési jogához 

A munkakörökkel, jelentkezési határidőkkel, egyéb feltételekkel 
kapcsolatban bővebb tájékoztatás a szakkórház honlapján olvasható.

VÁRJUK HÍVÁSÁT!

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ
 (Visegrád, Gizella-telep) 

felvételt, ill. pályázatot hirdet
az alábbi munkakörökbe

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
2026 Visegrád, Gizella-telep

Telefonon: 06-26/801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Honlap: www.visegradikorhaz.hu

• MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (főelőadó)
• INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS  
      RENDSZERTECHNIKUS
• GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS, 
      SZAKASSZISZTENS
• ÁPOLÓ
• HIGIÉNIKUS
• EPIDEMIOLÓGIAI SZAKÁPOLÓ
• VILLANYSZERELŐ
• TAKARÍTÓ

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú 
OPUS CÉGCSOPORT

FÉRFI MUNKATÁRSAT KERES 
BETANÍTOTT MUNKÁRA 

(esztergomi munkahely, kétműszakos munkarend)

Igényes, precíz munkavégzés.
Megbízhatóság.

AMIT KÍNÁLUNK:
Béren felüli bónusz juttatások:

– havi bónusz,
– év végi bónusz.

Munkaruha biztosítása.
Napi egyszeri meleg ékeztetés.
Utazás biztosítása.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
várjuk jelentkezését a 06 30184 2912

telefonszámon. (Reggel 08.00-tól 16.30-ig.)

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

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

ELVÁRÁSOK: alapfokú végzettség, 
precíz munkavégzés
AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes alapbér, 
bónuszok, pótlékok, egy műszakos munkarend
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Esztergom-Kertváros, Jarosik Jakab u. 2.

Vozák Csanád 
+36-30/454-4276

csani.vozak.cv@
gmail.com

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!

•tetőmunkák
•hőszigetelés
•házbővítés
•kőműves munkák

GENERÁL-
KIVITELEZÉS 

E-NAPLÓVAL, 
ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ 
MUNKÁKAT 
VÉGZÜNK!

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK BONTÁS NÉLKÜLI 
FELÚJÍTÁSA, BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE!

JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, VAGY 
ÁTFEDÉSE OLCSÓ MEGOLDÁSSAL, 

ZSINDELYEZÉSSEL IS.
ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, KÜLSŐ 

HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA.

06-20/931-31-52

TETŐKLINIKA

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás, 
50% ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI feliratkozóknak
2021.02.15-IG  25-30% kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

FELTÉTEL: 
          SAJÁT AUTÓ

Személyesen lehet 
érdeklődni a FARMban!

Ha érdekel, akkor 
gyere be hozzánk!

Esztergom, 
Lőrinc utca 4. 

FUTÁRT 
KERESÜNK AZONNALI 

KEZDÉSSEL

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.
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

Garázst vennék Esztergomban! 
06-70-220-4034

Eladó lakás Dorogon, Schmidt 
lakótelepen. 2 szoba + hall, 50m2, 
konyhabútor tartozék, klíma Irány-
ár: 19,8Millió 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 a Budai lakótele-
pen, III. emeleti, 49m2, 2 szoba. 
Új, műanyag nyílászárók, redőny-
nyel, szúnyoghálóval ellátva, egye-
di mérőórás fűtés. Irányár: 20 Mil-
lió Ft 20 336-4936

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. Irányár: 18,5 Millió 
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 téglakályhá-
val, vezetékes gáz is van. Irányár: 
34MFt. 20/336-4936

Esztergomban eladó házrész Esz-
tergomban a Deák Ferenc utcá-
ban, tégla építésű, 88-ban épült, 
2 szintes, 125m2, 3 szoba + nap-
pali, pince, terasz. Felvehető rá 
családi támogatás. Vegyes tüzelé-
sű központifűtés + cserépkályha. 
Irányár: 25Millió Ft 20/336-4936

 B A R T A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936; 
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu

I N G AT L A N I R O D A
25 ÉVE MŰKÖDŐ IRODÁNK 

AZ ÜGYFELEINK SZOLGÁLATÁBAN!

· Mindössze CSAK 2% munkadíj 
  eladáskor
· Nálunk NINCS kizárólagosság
· Nálunk NINCS ÁFA
· Vevők felé INGYENESEK 
   szolgáltatásaink

2021-es évben is kedvező 
feltételekkel várjuk kedves 

meglévő, visszatérő és 
leendő, új ügyfeleinket:

Készpénzes vevőink részére 
keresünk kisebb és nagyobb értékű 
CSALÁDI HÁZAKAT, SORHÁZÁAKAT 
és LAKÁSOKAT, melyekkel bővíteni 

tudjuk kínálatunkat, valamint 
maximális bizalommal 

kiszolgálhassuk régi és új 
ügyfeleinket Esztergomban és 

környékén.

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

VIDÉKRE,KÜLFÖLDRE EGYARÁNT.

06-30/529-82-44

Eladó lakás Esztergomban, Arany-
hegyen. Tégla épületben, III. eme-
leti 2 szobás, 69m2-es nagy erké-
lyes, kondenzációs gázkazán, 
hőszigetelt homlokzat, új nyílászá-
rók Irányár: 27MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban, Martsa 
A. utcában, III. emeleti, 52m2, 2 
szoba, erkély. Garázs is vehető 
hozzá. Felújított konyha és fürdő, 
új, redőnyös nyílászárók szúnyog-
hálóval. Üres, költözhető. Irányár: 
22,5 Millió Ft 20/336-4936

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

Eladó lakás Esztergomban a 
Bánomi lakótelepen. Földszinti, 
49m2-es, 2 szobás, távfűtéses, fel-
újított, új nyílászárók, új radiátorok, 
új burkolatok, teljes berendezéssel, 
bútorokkal, háztartási 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 lakás Esztergomban az Iri-
nyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es, 
1,5 szoba, új nyílászárók, hőtáro-
lós villanyfűtés. Irányár: 17,8MFt  
20/336-4936

Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL, 
egyszintes családi ház. 2006-ban 
épült, könnyű szerkezetes, 300m2 
telek, 3 szoba+ nappali,101 m2 
vegyes központi fűtés. Ár: 16MFt 
20/336-4936

Eladó sorház Esztergom frekven-
tált, csendes, zöldövezeti részén. 
Lakható jó állapotú, 2 generáci-
ós, épület külön bejárattal. 350m2 
telek, pince, garázs, 320m2 lakó-
tér, 6 szoba, 2 konyha, 2 fürdő. Köl-
tözhető. A városközpont gyalogo-
san 3 percre. Irányár: 58 Millió Ft  
20/336-4936

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

BÉRLEMÉNY

Garázs kiadó Esztergomban! 
06-70-220-4034

Dorogon, 2 szobás, erkélyes II. 
emeleti lakás hosszútávra kiadó. 
06-20-3551-648

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 20/336-4936

Kiadó családi ház Esztergomban 
az Eötvös utcában. Bútorozott, 
90m2, 2 szoba + étkezős kony-
ha, gáz központifűtés. 140’000Ft 
/ hó + rezsi + 2 havi kaució 
20/336-4936

SZOLGÁLTATÁS

FAKIVÁGÁS! 30/621-3477

Szobafestés, mázolás, tisztasági 
festés. Precíz munka gyorsan, szé-
pen és olcsón. 06-20/328-0466

Döntés nélküli favágás alpin-
technikával! Veszélyessé vált fák 
lebontása, gallyazás, faápolás, 
veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, 
biztonságosan! 30/6197671

Vízvezeték szerelés, konyhai illet-
ve fürdőszobai szerelvények javí-
tása cseréje. 06(30)682 -9631

Sitt, szemét, veszélyes hul-
ladék szállítását, költöztetést 
OLCSÓN vállalunk a nap bár-
mely szakaszában, hétvégén is! 
06-30-273-3017

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

Duguláselhárítás 06-20 - 348 
-8720

Villanyszerelést vállalok! 06-
70 -220-4034

Gázkészülék javítás, karbantar-
tás! Körösladányi László 06 
-30-244-2092

Vállalok szobafestést, mázolást,  
és laminált parketta lerakását. 
06-70-263-6464

Vállalom: épületek bontását, felújí-
tását, tető javítását, bádogozását, 
földmunkát, csatornázást, terep-
rendezést, veszélyes fák kivágá-
sát, fűnyírást, burkolást, kőműves 
munkákat, nyílászárók beépítését, 
földmunkagép munkákat. Hívjon 
bizalommal!  06-70-429-6053

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

SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ tele-
pítése! PALACKOS ÉS VEZETÉKES 
GÁZKÉSZÜLÉKEK garancia utáni 
javítása, évenként kétszeri idősza-
kos ELLENŐRZÉSE, KARBANTAR-
TÁSA. Fali kazánok, átfolyó rend-
szerű vízmelegítők vízkőtelenítése. 
Ifj. Szabó Imre GÁZKÉSZÜLÉK-SZE-
RELŐ 06-30/950-3134

Duguláselhárítás, csatornakame-
rázás! 06-20-336-1583

Villanyszerelés, Hajdu bojler és 
hőtarolós kályha javítás, elek-
tromos hibák kijavítása. 06 20 
9712292 

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

Viacolorozás, térburkolás, sze-
gélykövezés, díszburkolat, felszí-
ni csapadékelvezetés szintezéssel 
Szenny csatorna, csapadék csator-
na bekötés Támfal építés, kerítés 
építés, betonkerítés gyártás-állítá-
sát vállalok Keressen bizalommal 
Gál Zoltán 06706711967

Szállítást vállalok! Zöldhulla-
dék elszállítás, raklapos szállítás, 
áruszállítás, bútor,csomag,nagy 
méretű csomag szállítás, költöz-
tetés, egyéb szállítási, fuvaro-
zási tevékenységek! MindElvitte 
+3630-658-2002

Nyílászárók szigetelése, passzí-
tása, beállítása, zárvasalat, szel-
lőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, harmónikajtók, 
javítása, készítése! Penészmen-
tesítés www.peneszeltavolitasa.
hu 06(30)294-6022

Tetőfedő, bádogos-ács mun-
kát vállalok azonnali kezdéssel. 
Cserepes lemezből, cserépből, 
zsindelyből, lapostető szigetelés. 
0620/281-2547

Vállalok tetőfedő, bádo-
gos, ácsmunkát, tetőjavítást, 
kúpcserépkikenést, hőszigete-
lést, széldeszkázást, ereszcsator-
názást, cserepeslemezelést, tájhá-
zak renoválását. Kiszállás ingye-
nes. Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény 2021. február 28-ig. 06-
30-375-9762. 06-70-655-9878. 
06-20-626-3481

Ács, tetőfedő, bádogos munká-
kat vállalunk, bármilyen kis javí-
tások, teraszépítés, tetőjaví-
tás, lécezés, fóliázás, tetőfes-
tés, bármilyen ácsmunka A-Z-ig. 
15%kedvezmény (2021.12.31-ig) 
+3630/387-9473; +3620/439-
0510; +3630/777-8381

JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, és ezek alkatrészeit: BMW, 
Zündapp, Csepel, Pannónia, Jawa, 
Simson, MZ, Romet, lehet hiányos, 
üzemképtelen, minden érdekel, 
házhoz megyek, készpénzzel fize-
tek! 06-20-5196079

Megunt vagy használt roncs-
autóját hivatalos adásvéte-
li szerződéssel megvásárolom! 
06-30-273-3017

Roncsautóját, törött vagy nem 
működő autóját megvásárolom, 
akár adásvételi szerződéssel is. 
06-70-424-0457

VEGYES

Katalizátor felvásárlás magas 
áron! 06-70-424-0457

Vásárolok Bervát, Simson-t, 
Csepelt, Romet pony-t, Pan-
nit! Motorokat, alkatrészeket. 
06706503168

ÁLLÁS

Kőművest, betanított kőművest és 
segédmunkást felvesz esztergomi 
építőipari cég (Molnár és Molnár 
Kft.) Esztergom és Dorog környé-
kéről. +36 20 953-7716

D kat.jogosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt keresünk azonna-
li belépéssel. 06-30-621-0419

Kőművest, festőt, villanyszerelőt 
felveszek! Hívj bizalommal! Kecs-
kés Tamás ev 06-70/220-4034

Racing Büfé (Tokodaltáró) pizza-
futárt keres (saját autóval rendel-
kezzen)  06-20-365-9493

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

Dorogi székhelyű Smartablak 
azonnali kezdéssel nyílászárók 
beépítésére munkatársakat keres. 
B kategóriás jogosítvány előny! 
+36 70 626 32 88

Gépi takarítókat keresek az eszter-
gomi Ipari Parkba hétfőtől pénte-
kig 6-8 órában, két műszakban. BG 
Credit House Kft. 06-30/655-
2074, bgcredit.balazs@gmail.com

Építőipari cég kőműveseket, 
segédmunkásokat keres! BG Cre-
dit House Kft. 06-30/655-2074, 
bgcredit.balazs@gmail.com

Segédmunkást felveszek! Kecs-
kés Tamás ev 06-70/220-4034

Gépkocsi vezetőt keres esztergo-
mi építőipari cég (Molnár és Molnár 
Kft.) egy személyben kisteherau-
tóra és 13,5 tonnás billenős darus 
gépjárműre. Hosszútávú  munka-
lehetőség, bér megegyezés szerint. 
+36 20 953-7716

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZ-
FELÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt 
keresek hosszútávra. Pl.: tetőfe-
dő, kőműves, de lehet tapasztalt 
segédmunkás is, aki jogosítvány-
nyal rendelkezik. Tapasztalt, meg-
bízható, korrekt emberek jelentke-
zését várjuk! Jó kereseti lehetőség! 
Jogosítvány előny! Juhász László 
ev 06-20-265-8016

ÜDÜLÉS

Mátrában, jól felszerelt vendég-
házunkban, kedvező áron üdülési 
lehetőség!Környéken: gyógy, bar-
lang, élményfürdők, várak, kas-
télyok stb.Helyben szép horgász-
tó is van! ELŐFOGLALÁST FEL-
VESZÜNK! 06/20/4525809 
E-mail:tiborneb714@gmail.com

OKTATÁS

Általános iskolásoknak korrepetá-
lást, németből, pedig tanítást vál-
lalok! 06-30-2314628

RÉGISÉG

GÁBOR ESZMERALDA becsüs-
műgyűjtőnő, legmagasabb áron, 
készpénzért vásárol festmé-
nyeket, ARANYAKAT, brilleket, 
ezüsttárgyakat, bútorokat, órá-
kat, pénzérméket, Herendieket 
stb., teljes hagyatékot. Kiszál-
lás díjtalan! Üzlet: 06-1/789-
1693, 06-30/898-5720 www.
aranybecsus.hu
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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!

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 február hónapban érvényes kuponjaink értéke:

2500Ft

380
Ft

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

A
A

59
98

42
7

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.

Kis Róbert 06-70/670-2866

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Tölgy, bükk, gyertyán   =   

16.000 Ft
Akác  =   17.000 Ft
Hárs =   13.000 Ft

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492AKCIÓS 

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

A
A

 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT

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. 02. 15-ig 25-30%   kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

BURGONYA 
VÁSÁR! 

06-30-295-5994

TÁTON, termelőtől jó 
minőségű, SÁRGA burgonya 

 főzésre és sütésre is 
kiválóan alkalmas, eladó 
15 kg-os kiszerelésben. 

Amíg a készlet tart, nagy tételben is!

Tel: +36-20/260-0573

biztonságtechnikai 
felülvizsgálata, 
karbantartása, 
vízkőtelenítése 

és javítása 
rövid határidővel. 

GÁZKÉSZÜLÉKEK 

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81
Gabó duguláselhárítás



8 2021. február 5.

Dorog, Bécsi út 28.
Nyitva: H-Cs: 05-21 

P-Sz: 05-00 
V: 09-20

•Dec. 24-25-26-àn: 8-16 óráig 
•Dec. 31-én: 08-19 óráig 
•Jan. 1-én: 08-18 óráig

Kisbolt, nagy választék!

KÉTHETENTE 
AKCIÓ!
2021.02.04-17.

Jelen korlátozások miatt üzletünk
 minden nap 19 óráig tart nyitva.

KŐBÁNYAI
világos dobozos 
sör 4,3% 0,5l 

JAR
duo pack 900ml
citrom, teatree&mint, kamilla, 
gránátalma

1149 Ft
638,3 Ft/l

699 Ft
2796 Ft/kg

SEGAFREDO
Zanetti Intermezzo 
kávé 250 g

DUNAKESZI
spagetti 

4 tojásos, 500 g

MILLI
krémtúró 90 g
vaníliás, mazsolás, kekszdarabokkal

GLOBETTI
sűrített 
paradicsom 
70 g

59 Ft
842,9 Ft/kg

COCA-COLA, FANTA, 
SPRITE, KINLEY
szénsavas üdítőital 1,75 l, 
vagy 1,5 l többféle

SALLY’S
krémlikőr 15% 0,5l
csokoládé, tiramisu, whiskey

SCHOGOTTEN
Trilógia és Mogyorós tejcsokoládé 
100 g

ROSHEN COMPLIMENT
praliné
Epres és tejkrémes 123 g, 
Mogyorókrémes 122 g

Az akciós termékekből csak háztartási mennyiséget szolgálunk ki. 
Az akció csak a készlet erejéig érvényes.

Nálunk SZÉP 
kártyával is fi zethet!

www.tommarket.hu

209 Ft
418 Ft/l

1499 Ft
1499 Ft/kg

349 Ft
199,4 Ft/l
232,7 Ft/l

HARIBO
Goldenbären limited edition,
Habcukor Smurf family 100 g
Sauer Schlümpfe 85 g

229 Ft
2290 Ft/kg 

2694,1 Ft/kg

279 Ft
558 Ft/kg

ÖCSI
Szatmári 
Sertés löncs 
kg

159 Ft
1767 Ft/kg

PEK-SNACK
fánk
Csokis és vanília ízű 75 g
Baracklekváros, cukrozott 75 g
Áfonyás 75 g

GYULAI
Kenőmájas, Majorannás májas 125 g

1699 Ft
3398 Ft/kl

499 Ft
4056,9 Ft/kg 
4090,2 Ft/kg

319 Ft
3190 Ft/kg

229 Ft
1832 Ft/kg

149 Ft
1987 Ft/kg

ÚJ!

www.facebook.com/TomMarketDorog

           www.facebook.com/butorbolt.nikaDorog, Mária utca, 
postával szemben, lángosos és 

a zöldséges között
06 (33) 440 065

Nyitva: H-P: 9-17-ig Szo: 9-12-ig

155.900 Ft 189.900 Ft

Corsa 3-1-1

ww.facebook.com/butorbolt.nika  www.nikabutor.hu

NIZZA SAROK: 
Széles szövetválasztékkal

Rugós, ágyneműtartós
250x150 cm

Fekvő felület: 150x205 cm 

 179.900 Ft-tól

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
A képek illusztrációk. Az árak a készlet erejéig, 

illetve 2021. február 28-ig érvényesek. 
Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. 

Részletekről, és az akcióban szereplő 
színösszeállításokról érdeklődjön üzletünkben.

Új ITALY STYLE  
GARDRÓB 

Különböző mintával 
rendelhető

160cm: 138.200 Ft
239cm: 168.800 Ft

RONCS-, ÉS LEJÁRT MŰSZAKIJÚ, 
FORGALOMBÓL KIVONT, ÚTBAN 

LÉVŐ személy-és teherautóját 
adás-vételi szerződéssel megvásároljuk, 

elszállítjuk, max. 50 E Ft-ig. 

06-70-397-8434


