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THERM BT.

A JTÓ-ABL AK

60%

KEDVEZMÉNY!

7 légkamra
0.5 w/m 2K
üvegezés!

ESZTERGOM, Hősök tere 15. és a mentő állomással szemben)
e s z t e r g o m @ i q t h e r m . h u 20/779-0354
iqtherm@iqtherm.hu
w w w . i q t h e r m . h u 70/610-6278

(körforgalomnál az orvosi rendelővel

ZÁRTSZELVÉNY, LAPOSACÉL,
SZÖGACÉL, BETONACÉL,
KÖRACÉL, ACÉLCSÔ,
ACÉLLEMEZ, NÉGYZETACÉL,
HORGANYZOTT CSÔ.
Rozsdamentes lemez, kör,
lapos, csô, zártszelvény...
T-18 fehér és téglavörös trapézlemez raktárról 2000mm
3000mm 4000mm bruttó 3.810,-/nm (10 év garancia)

Kétoldalon UV védett víztiszta 10mm üregkamrás
polikarbonát lemez br. 4.200,-/nm 2,1x4-5-6 m hosszban.

KÖZELRE ÉS
TÁVOLRA IS?
AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÉMIUM LENCSE

OPTIC WORLD

MULTIFOKÁLIS LENCSE

-40%

OPTIC WORLD DOROG • Bécsi út 51. • +36 30 851 10 50
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 82 28
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193
*Üzletenként változó kínálat. Más kedvezménnyel együtt nem érvényes, készpénzre nem váltható! Az ajánlat visszavonásig
érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

Unifer Kft. Esztergom-Kertváros,
Kesztölci út 15. 33/419-412
Nyitva: H-P: 7-16, Szo: 8-12

SMARTABLAK

okos megoldások nyílászárókra

MANDL TESTVÉREK
GIPSZKARTONSZERELÉS

„Ez lehetne
a gyerekszoba is”
Hozd ki a legtöbbet az akár 3 Millió Ft-os állami otthonfelújítási
támogatásból a legjobbakkal!
-10% KEDVEZMÉNY annak, aki az otthonfelújítás támogatás keretein
belül megkeres minket. Egyedi gipszkarton dekor készítése rejtett
világítás beépítéssel!Hírességek, családtagokról egyedi gipszkarton
dekor kép készítését vállaljuk falsíkba építve, bármekkora méretben!
Álmaiban se hitte volna? Mi megvalósítjuk azt is!
ÁLMODJA MEG ÉS DŐLJÖN HÁTRA, MERT VALÓRA VÁLIK!

Mandl testvérek Teljeskörű lakásfelújítás!
06 20 238 1105

www.mandligipsz.hu

YA
KÁRT
SZÉP DÓHELY
GA
ELFO

HASZNÁLJA KI A LAKÁSFELÚJÍTÁSI
TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGÉT!
CSERÉLJE AJTÓIT, ABLAKAIT NÁLUNK!

KÍNÁLATUNKBÓL:

» Minőségi ablakok, bejárati- és beltéri
ajtók
» velux

tetőtéri ablakok

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

» INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS
ÉS ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS
» TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS
A BEÉPÍTÉSTŐL A
VISSZAJAVÍTÁSIG
» ÚJ SZOLGÁLTATÁS:
LAKÁSFELÚJÍTÁS
(GIPSZKARTONOZÁS, FESTÉS, BURKOLÁS)

Évkezdési AKCIÓK!

Ha tél, ha nyár, a Smartablakkal jól jár!

2510 Dorog,
Köztársaság út 13.
info@smartablak.com

www.smartablak.com

+36 70 626 3288
+36 70 314 0807
smartablakdorog

Smartablak-Dorog-Okosmegoldások-nyílászárókra
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ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. április 30.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

ÉPÍTS KARRIERT,
ÉPÍTS SUZUKIT!
LEGYÉL TE IS
MUNKATÁRSUNK
ESZTERGOMI
GYÁRUNKBAN
Belépés már a felvételi
nap hetében!

e m e l ke d te k

Miért érdemes csatlakoznod?

+15%

15%-kal megemelt
kezdőbér.

Mert a jó fizetésen felül
pótlékokat és SZÉP-kártya
juttatást is biztosítunk.

Mert napi egyszeri,
ingyenes melegétkezés
is jár dolgozóinknak.

Mert ingyenes szálláslehetőséget biztosítunk
távolról érkező kollégáinknak.

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

Mert ingyenes, modern buszjárattal utazhatsz munkába
Esztergom 40 km-es körzetéből.

Mert nálunk van előrelépési
lehetőség (akár 1 év után csoportvezető-helyettesi pozícióba).

Mert 8 órás munkarendben
dolgozhatsz, két műszakban,
jól tervezhető munkaidőbeosztásban.

Jelentkezz még ma megújult karrieroldalunkon:

karrier.suzuki.hu, ahol részletes információt kapsz
felvételi folyamatunkról, vagy lépj velünk kapcsolatba
Mert ha Suzukis vagy,
árengedménnyel juthatsz
Suzuki típusú autóhoz.

a +36

70 795 3410-es telefonszámon!

Az információk tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő belső szabályzatoknak megfelelően.

ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
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MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel is keresünk

LAKATOS, CO HEGESZTŐ
kollégákat hosszútávú munkára és

Nemzetközi autóipari beszállító partnerünk

FÉRFI MUNKATÁRSAKAT
FÉMIPARI JÁRTASSÁGGAL

KÉZI ÖSSZESZERELŐ
OPERÁTOROKAT

Órabér: nettó 1.700.- Ft- tól

DOLGOZZ TE IS ESZTERGOMBAN!

keres 2 műszakban, 12 órás folyamatos munkarendben.
Munkád kiemelkedően fontos számunkra,
amelyért cserébe a béreden kívül többek közt 13. havi fizetést,
teljesítmény és jelenléti bónuszt, kedvezményes melegétkezést,
ingyenes céges buszjáratot biztosít a partnercégünk,
valamint mentor támogatja a munkádat a próbaidő alatt.
A munkakörülmények biztonságosabbá tételéhez
ingyenes FFP2-es maszkokat
és gyakori kézfertőtlenítési lehetőséget nyújt a cég.

Az alábbi feladatok várnak rád pl:
kézi összeszerelés, minőség-ellenőrzés, válogatás,
egyszerű összeszerelő berendezések működtetése.

Ha gyártási területen tapasztalatod van, annak külön örülünk.
Ha az ország másik feléről költöznél ide,
szállást is tudunk biztosítani.

Jelentkezz most az állásra,
vagy keresd munkatársunkat Szabó Vivient
az alábbi telefonszámon: +36 30 995 7866

Kulturált munkakörnyezet,
kiemelt bérezés bejelentéssel, heti kifizetéssel.
Bejárástámogatás, munkaruha, juttatások.

Személyes megbeszélésre jelentkezés:

20/934-6852 Töreky Zsolt cégtulajdonos

Poszpisek Árpád
ácsmester
felvételre keres
ÁCS SZAKMUNKÁST,
ÁCS BETANÍTOTT
MUNKÁST, ILLETVE
SEGÉDMUNKÁST
tokod-üveggyári
telephelyű
vállalkozásba.
Bér megegyezés
Tel: 06 20 4737 193

Tokodaltáró
önmagára,
és munkájára
igényes

NŐI KONYHAI
MUNKATÁRSAT

keres.
Spiralter Kft. Pilisszántói rugó üzeme felvételre hirdet:

1 FŐ CNC RUGÓGYÁRTÓGÉP BEÁLLÍTÓT
1 FŐ CNC GÉPKEZELŐT (betanulási lehetőség rugógyártásra)
1 FŐ SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
1 FŐ MEO-S TERMÉK ELLENŐRT
1 FŐ FÉRFI BETANÍTOTT MUNKÁST
Elvárások:
Min. 3-5 év fémiparban eltöltött gyakorlat, vagy szakma.
Munkaidő : 1 műszak , H-P: 6-14.30 ig
Amit kínálunk:
Versenyképes bejelentett jövedelem,
15 Ft/km üzemanyag térítés, alkalmanként túlóra lehetőség.
Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes
adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.hu email címen
önéletrajzzal, mobilszám megadásával.

Tel: 06-20-365-9493
Nifast Hungary Kft. állást
hirdet autóipari területre, az
alábbi pozícióra:

RAKTÁRI DOLGOZÓ
FELADATOK:
• Beérkező és kimenő áru kezelése
• Egyéb raktári feladatok
ELVÁRÁSOK:
• 2 műszakos munkarend vállalása
ELŐNY:
• Raktározásban szerzett tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Jelenléti pótlék
• Kiemelt bejárási támogatás
• Cafeteria

Jelentkezni kérjük fényképes önéletrajzzal, személyesen,
vagy e-mailben szíveskedjen.
Elérhetőségünk: Esztergom, Ipari Park 20377/24.
E-mail: info@nifast.hu
Tel.: +36-33/510-670
Csak olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik a
bejárást meg tudják oldani!
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Munkalehetőség a pilisvörösvári Bányai
Bútorok asztalos üzemben.
Teljes munkaidő, bejárás támogatás,
bérezés megegyezés szerint
SZAKMUNKA:

• ASZTALOS

helyszíni szerelő munkakörben

• ASZTALOS
műhelyben

Elvárás: asztalos szakirányú végzettség, szerelésben szerzett
tapasztalat
Előny: B kategóriás jogosítvány
BETANÍTOTT MUNKA:

• BÚTORSZÁLLÍTÓ, RAKODÓ
Elvárás: min. 8 általános iskolai végzettség, igényes,
megbízható munkavállalók jelentkezését várjuk
Előny: B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: Tel: 0626 330 341, Email: allas@bbmobel.com
Címünk: Bányai Bútorok Kft. Pilisvörösvár Kamilla utca 4.

IRODAI
ADMINISZTRÁTOR
munkakörbe keresünk
precíz, számítógépes
ismeretekkel és
B kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat.
Jelentkezni lehet

dolgozniakarokdorog
@gmail.com

e-mail címen.
K&B H Környezetvédelmi
és Biztonságtechnikai
Holding Kft.
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.

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK
AMIT KÍNÁLUNK:

- munkaruha
- védőfelszerelés
- azonnali kezdés
- igény esetén heti/ 2 heti fizetés
- biztos, hosszú távú
munkalehetőség

ELVÁRÁSAINK:

- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat

Jelentkezni 06-20/351-7024

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –
munkatársakat keres

BETONELEMGYÁRTÓ
munkakörbe és

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
MUNKAVÁLLALÓKAT

UDVAROS munkakörbe

ELVÁRÁSOK:
- 8 általános iskolai végzettség
- Jó fizikai terhelhetőség ez csak a Betonelemgyártó munkakörre
vonatkozik
ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
- OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő (Híddaru kezelő) képzettség
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

Jelentkezés: Fényképes önéletrajz az alábbiak szerint hr@railone.hu
vagy személyesen a gyár HR osztályán,
2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

ÁLLÁSBÖRZE
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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.)

Pilisvörösvári fémmegmunkáló
üzemünkbe azonnali
munkakezdési lehetőséggel

•CO/AWI HEGESZTŐ
•CNC ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ
•CNC MARÓS
•HAGYOMÁNYOS
ESZTERGÁLYOS
• ÖSSZESZERELŐ
munkatársat keresünk.
ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precizitás,
önálló munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség
AMIT AJÁNLUNK:
• Egyműszakos munkarend
• Útiköltség térítés
• Hosszútávú munkalehetőség
• Fiatalos csapat

Fényképes önéletrajzát
bérigény megjelöléssel az

allas@fmlparts.com

e-mail címen várjuk.
Telefon: 06-26-330-155/11 m
Mobil: 06-30-957-3920

KŐMŰVEST,
FESTŐT,
VILLANYSZERELŐT
felveszek!
Hívj bizalommal!
Kecskés Tamás e.v.
Tel: 06-70/220-4034

TOKODI FUVAROZÓ
CÉG keres C, E
kategóriával GKI
kártyával rendelkező

GÉPKOCSIVEZETŐT
nyerges billencsre.
György Attila e.v.

Tel.: 30/2251946

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi PALA pizzériába
gyakorlattal rendelkező

KONYHALÁNYT keresünk!
+36/30 277 1822

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Esztergom-Kertvárosba

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.

JELENTKEZNI LEHET: +36/70 4333 666
Employer Helping Kft. employerhelping@

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS
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Kecskés Tamás kőműves mester

B
ARTA
I N G AT L A N I R O D A
25 ÉVE MŰKÖDŐ IRODÁNK
AZ ÜGYFELEINK SZOLGÁLATÁBAN!
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.

2021-es évben is kedvező
feltételekkel várjuk kedves
meglévő, visszatérő és
leendő, új ügyfeleinket:
· Mindössze CSAK 2% munkadíj
eladáskor
· Nálunk NINCS kizárólagosság
· Nálunk NINCS ÁFA
· Vevők felé INGYENESEK
szolgáltatásaink

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

Apróhirdetések
INGATLAN
Eladó nyaraló Esztergomban, Vöröskői
úton, felújítandó 1+2 fél szoba, 40m2,
813m2 telek, víz nincs, kutat kell fúrni.
Irányár: 6,9MFt 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
Eladó családi ház Esztergomban, a
Honvéd utca közelében, csendes utcában, 2 szintes, 80m2 lakótér, a nappali, az étkező és a konyha egy légtérben,
a tetőtérben 2 hálószoba + 1 félszoba.
Udvar-telek nem tartozik hozzá. Irányár:
28,5Millió Ft 20/336-4936
Eladó Esztergom Déli városrészben
471m2 telken kétszintes családi ház,
két család részére alkalmas, 210m2
lakó szint, új nyílászárók, felújított fürdőszoba. Fedett kapualj, kondenzációs
gázkazán, hőszigetelt homlokzat. Irányár: 80MFt 20/336-4936
Esztergomban eladó utcafronti házrész
a körforgalomnál, felújított állapot. 2 szoba + étkezőkonyhás nappali, új nyílászárók, burkolatok, hőszigetelt homlokzat, pince, beépíthető tetőtér, további
egy lakó van még az udvarban Irányár:
40MFt 20/336-4936
Eladó családi ház Tokodon. 520m2 telken 98m2-es épület, 3 szoba, konyha,
fürdő, wc. Melléképületek, nyárikonyha
és garázs tartozik hozzá. Az épület belülről 2020-ban lett felújítva, új műanyag
nyílászárók, új burkolatok, új víz- és villanyvezetékek, új konyhabútor. Irányár:
29,5Millió Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bánomi
lakótelepen. Földszinti, 49m2-es, 2 szobás, távfűtéses, felújított, új nyílászárók,
új radiátorok, új burkolatok, teljes berendezéssel, bútorokkal, háztartási gépekkel. Irányár: 22,5MFt 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a Bánomi
lakótelepen. VI. emeleti, 2 szoba+hall,
erkély, 55m2-es, távfűtéses. Irányár:
18,5MFt 20/336-4936

Únyban 693 négyzetméteres zártkert
eladó.Ára: 600 ezer Ft. 30-9-486-882

Lakás,házfelújítás, külső-belső munkák! 06-30-875-6655

Esztergomban családi ház eladó 5 szobával, 3 fürdőszobával 180 nm-en, csendes nyugodt környezetben. Összeköltözőknek, befektetőknek, akár munkásszállásnak is tökéletes! Ár: 57,9 MFt. Bővebb
információ a 20-330-5489-es telefonszámon kérhető. Megtekintés bármikor
lehetséges!

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

Eladó lakás Esztergomban az Irinyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es, 1,5 szoba, új
nyílászárók, hőtárolós villanyfűtés Irányár: 17,8MFt 20/336-4936

Garázst vennék Esztergomban! 0670 -220-4034

Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL, egyszintes családi ház. 2006-ban épült, könnyű
szerkezetes, 300m2 telek, 3 szoba+ nappali,101 m2 vegyes központi fűtés. Ár:
16MFt 20/421-4557

Kiadó új építésű lakások Esztergomban.
1. emeleti, 2 szobás lakások, 52-55m2,
ház központifűtés az épületben, olcsó
rezsivel. Bérleti díj: 140’000Ft / hó +
rezsi + 2 havi kaució 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Budai Nagy
Antal utcában. III. emelet, 49m2, 2 szoba. Új nyílászárók, redőny, szúnyogháló, hőmennyiségmérős távfűtés. Irányár:
20,5 Millió Ft 20/336-4936

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakások Esztergom, Bánomi lakótelepen, Béke téren
II.III. és IV. emelet. 55m2, részben bútorozott, bútorok megegyezés szerint. Bérleti díj: 100’000Ft / hó + rezsi + 2 havi
kaució 20/336-4936

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti dűlőben
(Csendesvölgy u.). 2500m2 telek. Vezetékes víz és villany van. 40m2-es befejezetlen gazdasági épülettel. Irányár: 7
Millió 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 új építésű, erkélyes lakások Esztergomban. 44-78m2-es, 1 - 2,5 szobás lakások. AAA energetikai besorolású, liftes épületben. Olcsó rezsi, ház
központifűtés. Irányár: 655’000Ft / m2
20/336-4936
Eladó új építésű tetőtéri lakás Esztergomban. 1szoba + nappali, tárolóhelyiség.
Házközpontifűtés, olcsó rezsi. Hasznos alapterület 58m2. Zárt udvarban
kocsi beállóval. Irányár: 32,4Millió Ft
20/336-4936
Esztergomban eladó családi ház a főútvonalon, a Szent Anna templom (Kerektemplom) közelében. 800m2 telek, 1
szintes, 4 szobás épület. Zárt veranda,
Garázs, pince, fedett kapualj és melléképület tartozik hozzá. Gáz központifűtés
+ kandalló. 2 generáció részére is alkalmas. Irányár: 46 Millió Ft 20/336-4936
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Tel.:06-70/941-7152

BÉRLEMÉNY

Garázs kiadó Esztergomban! 06-70
-220-4034
Dorogon, a Mária udvarban kiadó vagy
eladó kocsibeálló. 06-20-580-8403
Esztergomban, Aranyhegyi utcában 1,5
szobás lakás kiadó. 06/30 960-8008
JÁRMŰ

Megunt vagy használt roncsautóját hivatalos adásvételi szerződéssel megvásárolom! 06-30-273-3017
Roncsautóját, törött vagy nem működő autóját megvásárolom, akár adásvételi szerződéssel is. 06-70-424-0457

www.vihariauto.hu
SZOLGÁLTATÁS

Döntés nélküli favágás alpintechnikával!
Veszélyessé vált fák lebontása, gallyazás, faápolás, veszélytelenítés. Precízen,
gyorsan, biztonságosan! 30/6197671
Vízvezeték szerelés, konyhai illetve fürdőszobai szerelvények javítása cseréje.
06(30)682 -9631
Sitt, szemét, veszélyes hulladék szállítását, költöztetést OLCSÓN vállalunk a
nap bármely szakaszában, hétvégén is!
06-30-273-3017

Dömös központjában felújítandó panzió
és vendéglátóegység ( kocsma, külön
bejárattal )eladó. Rendezvények, születésnapok, szilveszteri partik és esküvők
lebonyolítására alkalmas. 1348m2 telek,
18 szoba fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő
befogadására alkalmas, étteremmel,
konyhával és bárral felszerelve, teras�szal, udvari parkolóval, gáz központifűtés.
Irányár: 120Millió Ft 20/336-4936

Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha,
Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu

Eladó Lábatlanon, Őrhegyi dűlőben, 22,000m2 telek (150x150) közmű lehetőség adott. Irányár: 15MFt.
20/336-4936

Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszaptalanítást, kútmélyítést, valamint fakivágást vállalok (fenyő, dió stb.). 06
-30/951-0378

Dorogon, a Fáy ltp.-en, 4. emeleti, felújított 55 nm-es lakás ELADÓ. Irányár: 18,5
MFt. 06-30-287-6343

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

Galbács Lajos kőműves e.v. 06-70
-673-6066
Duguláselhárítás 06-20-348-8720
Villanyszerelést vállalok! 06-70220 -4034

Gázkészülék javítás, karbantartás!
Körösladányi László 06-30-244-2092
Duguláselhárítás, csatornakamerázás!
06-20-336-1583
Villanyszerelés! Házak, lakások felújítása, villanyóra szerelés (áthelyezés, teljesítmény növelés, új kiépítés) 06-20254-7428, 06-31-318-2609
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is,
garanciával! 06-70/233-0673
Kőműves munkák! Vakolás: 1400 Ft/
nm, falazás: 3200 Ft/nm, hőszigetelés, dryvit: 4800 Ft/nm, laminált parketta: 1200 Ft/nm, burkolás: 4800 Ft/
nm.06-70-327-3887
Vállaljuk: családiház építését, bővítését, belső átalakítást, támfalak építését, zsalukövezést, kertépítést, tetőbontást-és építést. Gyöngyösi Jenő
06-20-985-9909
PALATETŐ bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindel�lyel.Ingyenes árajánlat készítés.Kedvezmény 10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók,
harmónikajtók, javítása, készítése! Nyílászárók szigetelése, passzítása, beállítása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Penészmentesítés www.peneszeltavolitasa.hu
06(30)294-6022
Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vállalok Lindab lemezzel, cserepes lemezzel.
Régi hajlott tető felújítása, lapos tető szigetelés, lécek cseréje, fóliázása, ereszcsatorna bádogozása, készítése, régi szarufák megerősítése. Számlaképesen.
+3670/882-5912; +3630/582-2634
Ács, tetőfedő, bádogos, tetőáthajtás, cseréplécezés, fóliázás, cserepeslemez, új tető készítés, ereszcsatornázás, kúcserép-kikenés, tatarozás+ kőművesmunkák, hőszigetelés, kültéri festés,
beltéri festés és bármi, ami a ház körüli javításokról, felújításokról szól. Hívjanak bizalommal! Május 31-ig 15% kedvezmény a végösszegből. Anyagbeszerzéssel is. 20/979-2886
CSERÉPKÁLYHÁS építés-átépítés, javítás, bontás, ingyenes állapotfelmérés.
Nyugdíjas kedvezmény! Óhegyi József,
06-30/418-3292
Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok
azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből,
cserépből, zsindelyből, lapostető szigetelés. 0620/281-2547
ÁLLÁS

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi
Pala pizzériába gyakorlattal rendelkező
konyhalányt keresünk! +3630 277
1822
Tokodi fuvarozó cég keres C, E kategóriával GKI kártyával rendelkező gépkocsivezetőt nyerges billencsre. György Attila
e.v. 30/2251946

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

AIRSOFT KÉS

MUNKATÁRSAT KERESÜNK! Ács-tetőfedő vállalkozás keres segédmunkást, illetve a szakmákban jártas, gyakorlott munkaerőt kiemelt, heti bérezéssel! ÁCS/DC
Kft. 06-20/9527 764
Hunmetal Kft. Kesztölcre kétműszakos
munkarendbe könnyű betanított munkára
női dolgozót felvesz. 06-70-673-7316
Kőművest, festőt, villanyszerelőt felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev
06-70/220-4034
Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és
munkájára igényes női, konyhai munkatársat keres. 06-20-365-9493
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST,
ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. Vozák Csanád
e.v. 06(30)454-4276
Exkluzív étterembe, Párkányba keresünk
főszakácsot, pizzaszakácsot, illetve egy jól
működő pékségbe péket, péksegédet, és
cukrászt, akár pályakezdő is lehet. Igény
szerint szállást is biztosítunk! freshpek@
gmail.com, 00421-905-665-946
Keresek önállóan dolgozni tudó
gipszkartonszerelőt és szobafestőt. Creall
Kft. 06-20/334-7025
Keressük a kávézó felszolgáló csapatának új tagjait! Fiatalos, igényes, dinamikus-a színvonalas vendéglátás mellett elkötelezett-mellék és főállású munkavállalót keresünk, barista/felszolgáló,
valamint felszolgáló-kisegítő munkakörbe. Esztergomi lakcím, valamint gyakorlat előnyt jelent, de hiánya nem kizáró
ok. Jelentkezés: negracafe@gmail.com
Negra Kávézó
Poszpisek Árpád ácsmester felvételre
keres ács szakmunkást, ács betanított
munkást, illetve segédmunkást tokodüveggyári telephelyű vállalkozásba. Bér
megegyezés szerint! 06 20 4737 193
Irodai adminisztrátor munkakörbe keresünk precíz, számítógépes ismeretekkel és B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat. Jelentkezni lehet
dolgozniakarokdorog@gmail.com e-mail
címen.K&B H Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft.
Vizesvágó gép kezeléséhez keresünk
tapasztalattal rendelkező gépkezelőt,
esztergomi munkahelyre. Műszaki rajz
ismerete, rajz szoftver ismerete szükséges.Várjuk önéletrajzodat oneletrajz@
okotechhome.hu., ÖkoTech-Home Kft.
06-20-91-67-494
Mega Építő Bázis Kft. keres hosszú távra festő, gipszkarton szerelő, hidegburkoló szakmunkásokat, építőiparban jártas
segédmunkásokat. +36203309636,
e-mail: megaepito@gmail.com
Dorogi munkahelyre lakatos munkatársat keresünk állandó délelőtti műszakba.
Fémnet Kft. 06-30-869-8055
Co2 hegesztő munka Gödöllőn nettó 2000Ft/óradíj, lakatos munka nettó
1800 Ft/óradíj. Igényes díjmentes szállást biztosítunk, vagy utazási hozzájárulást. Go-Human Kft. femipar.munka18@
gmail.com, +36/70-884-4955
HEKK! Halsütödébe munkatársat keresek!
06-30-6363791

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
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Tetőfelújításban és egyéb házfelújításban jártas pl.: tetőfedőt, kőművest vagy
esetleg tapasztalt segédmunkást keresünk jó fizetési lehetőséggel! Csak jogosítvánnyal rendelkező, józan életű emberek jelentkezését várjuk! Juhász László
e.v. 06-20-265-8016
Kőművest, betanított kőművest és segédmunkást felvesz esztergomi építőipari
cég (Molnár és Molnár Kft.) Esztergom és
Dorog környékéről. +36 20 953-7716
Süttői vendéglőbe szakácsot és autóval rendelkező pizzafutárt keresünk!
+36-30-331-7437
Szereted a változatos munkát? Esztergomi cég keres munkatársat karbantartások és szerelések elvégzéséhez, országos
munkavégzéssel! Szakterületünkön piacvezetők vagyunk! Ha Te is csatlakoznál
csapatunkhoz, jelentkezz! „B” jogosítvány
és autóvezetési tapasztalat szükséges.
oneletrajz@okotechhome.hu.,ÖkoTechHome Kft. 06-20-91-67-494
Kisgépkezelőt keresünk Esztergomba,
elsősorban Bobcat kezeléséhez. Amen�nyiben motivált vagy, megoldható, hogy
mi álljuk a tanfolyam és a vizsga árát!
Elengedhetetlen a jó fizikai állóképesség
és a “B” jogosítvány megléte is. “C” kategória előny. oneletrajz@okotechhome.hu,
ÖkoTech-Home Kft.06-20-91-67-494
Házvezetőnőt keres (45 év alatt) jó főzőtudással idősebb osztrák házaspár (Albert
Pucher) Észak-Stájerországban (Ausztria)
2021.06.01-től. 36 nm-es lakás (rezsi nélkül) ingyen biztosított. Javarészt vegetáriánus ételek, heti 30 munkaóra, vasárnap
szabad. Alap némettudás előny. Jogosítvány szükséges. Jelentkezés önéletrajzzal e-mailben: mindelido@hotmail.com
VEGYES

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

ICOPAL első osztályú zsindelytekercs E-G
4 S/K MB 8x10m eladó! 0620 8015604
Sóder, homok 7000 Ft/m3+fuvar, 15
m3 rendelés esetén nincs fuvardíj!
30/2251946

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

Május hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Világosbarna kül-és beltéri padlócsempe
20 nm eladó. 06-30-6032860
Vásárolok mindenféle motorkerékpárt!
Simson, Berva, Mz. Elfekvő árukészletet, alkatrészkészletet.06706503168
RÉGISÉG

Azonnali készpénzért vásárolok karórákat, festményeket, porcelánokat, 70-es
évek kerámiáit, bútorokat, könyveket,
bizsukat, teljes hagyatékot! Az értékbecslés és a kiszállás díjtalan. Kollár Mária
06204725952

ÁLLAT

Napos és előnevelt csirke kapható!
Baromfikeltető, Pomáz, Bethlen G. u. 1/a.
06-26/325-869
1éves vörös tojótyúkok május hónapra, 10db-tól ingyen házhozszállítással
megrendelhetők, 680 Ft/db. 06-20
/214-7787

Ft

320
Ft

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL.
30/9945943
Azonnali készpénzért vásárolunk magas
áron antik karórákat, zsebórákat, neves és
nevetlen festményeket, grafikákat, Zsolnay eozinos tárgyakat és Herendi porcelánokat, készleteket, 70-es évek kerámiáit, ezüst dísztárgyakat, bronz és réz szobrokat, kitüntetéseket, bútorokat, könyveket, bizsukat, teljes hagyatékot! Az
értékbecslés és a kiszállás díjtalan, hívjon bátran.Kollár Mária 06204725952,
E-mail:zsolnayborostyanfestmeny@gmail.
com

2700
SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!
A nyitvatartás a koronavírus járvány miatt
a törvényi előírásoknak megfelelően változhat!

ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Nyitva
minden nap 12-24 óráig
Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

TŰZIFA AKCIÓ!

BURGONYA TŰZIFA
AKCIÓ!
VÁSÁR!
Hárs
/ömlesztve, hasítva/

TÁTON, termelőtől jó minőségű,
SÁRGA burgonya főzésre és sütésre
is kiválóan alkalmas, eladó
15 kg-os kiszerelésben, 100 Ft/kg.

13.000 Ft/m3
Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/

Amíg a készlet tart, nagy tételben is!

17.000 Ft/m3

14.000 Ft/m3

16.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/

Ugyanitt piros és sárga vetőburgonya eladó!

06-30-295-5994

AA 5838419
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18.500 Ft/m

3

17.000 Ft/m3

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

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

www.palapizza.hu
06(33)435-704
06(30)46-47-850

ESZTERGOMBAN CSALÁDI
HÁZ ELADÓ 5 szobával,
3 fürdőszobával
180 nm-en, csendes
nyugodt környezetben.
Összeköltözőknek,
befektetőknek, akár
munkásszállásnak is
tökéletes!

Ár: 57,9 MFt.

Bővebb információ a
20-330-5489-es
telefonszámon kérhető.
Megtekintés bármikor
lehetséges!

+36 /70-222-63-46

TŰZIFA

hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m)

Tölgy, bükk, gyertyán =
Akác =
Hárs =

16.000 Ft
17.000 Ft
13.000 Ft

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!
AA 5833492

Szekér István

TŰZIFA
TÖLGY, CSER
ömlesztve:

31 000 Ft/m3

1m x 1m x 1,7m (erdei köbméter)
KÉT KÖBMÉTER FELETT DÍJTALAN SZÁLLÍTÁS!
EUTR: AA5847510

+36-20/4450-159 Tel.:06-30/524-5727

AKCIÓS

AA 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1.
06/30-933-1804 06/30-822-5855
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Szakemberek fejléc
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SZAKEMBEREK

Szolgáltatók
www

Dorog, Mária utca,
postával szemben, lángosos és a zöldséges között

06 (33) 440 065

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

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

ALÍZ

PALATETŐK
Bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, mintás,

book

.com

/bu

torb

olt.

nik

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

A KC I Ó!

50%

ingyen kéményfelújítás,
ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI-NYÁRI előjegyzőknek

DORINA

konyhablokk
200 cm:

.face

2021. 05. 15-ig 15-25% kedvezmény!
MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK,
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

99.500 Ft-tól

magasfényű
konyhablokk
200 cm:

ANIKÓ

ORSI

87.500 Ft-tól

95.000 Ft-tól

Tel.:06-20/328-0466

109.000 Ft-tól

konyhablokk
200 cm:

konyhablokk
200 cm:

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. A képek illusztrációk. Akciós konyháink széles színválasztékkal rendelhetők. Az akció 2021. május 16.-ig, illetve a készlet
erejéig érvényes! Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. Részletekről, és az akcióban szereplő színösszeállításokról érdeklődjön üzletünkben.

155.900 Ft

189.900 Ft

Műkő, márvány,
gránit síremlékek
gazdag választékban.
Műkő szimpla: 128 000 Ft-tól,
Műkő dupla: 155 000 Ft-tól,
Gránit szimpla: 290 000 Ft-tól,
Gránit dupla: 390 000 Ft-tól.

Síremlékek felújítása,
egyéb kő és műkő munkák.
Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95.
06 33/455-643, 06-30/364-1028,
www.lernerkofarago.hu

KLÍMABERENDEZÉSEK
értékesítése,
telepítése,
karbantartása
rövid határidővel!

FARM BURGER
ESZTERGOM

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás,

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

Esztergom, Esztergom kertváros,
Szamárhegy, Búbánatvölgy, Dorog, Tát
Pilismarót, Csolnok, Kesztölc

06 33 400 748
Keressétek megújult étlapunkat!
NYITVA TARTÁS:
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30

Tel: +36-20/260-0573

TETŐKLINIKA

PALATETŐK, CSERÉPTETŐK BONTÁS NÉLKÜLI
FELÚJÍTÁSA, BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE!
JAVÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, FESTÉSE, VAGY
ÁTFEDÉSE OLCSÓ MEGOLDÁSSAL,
ZSINDELYEZÉSSEL IS.
ERESZCSATORNÁK FELSZERELÉSE, KÜLSŐ
HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA.

Már a

-en és a
-n is megtaláltok!

50% ereszcsatorna felszerelés.
TAVASZI-NYÁRI feliratkozóknak
2021.05.15-IG 15-25% kedvezmény!

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

06-20/931-31-52
Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81

Gabó duguláselhárítás

Megbízható minőség,
teljeskörű garancia!

GENERÁLKIVITELEZÉS
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:
•tetőmunkák
•hőszigetelés

•házbővítés
•kőműves munkák

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

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

a

