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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)

SMARTABLAK

NE VÁRJA MEG, HOGY ŐSSZEL 
MEGDUPLÁZÓDJANAK A NYÍLÁSZÁRÓ ÁRAK! 

RENDELJE MEG MOST AJTÓIT, ABLAKAIT!okos megoldások nyílászárókra

2510 Dorog, 
Köztársaság út 13.

info@smartablak.com

+36 70 626 3288
 +36 70 314 0807

smartablakdorog

 MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK • BELTÉRI AJTÓK  •  
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK  • PÁRKÁNYOK • 

                     GARÁZSKAPUK •                
                     TETŐTÉRI ABLAKOK

NYÁRI AKCIÓK!
Smartablak-Dorog-Okos-
megoldások-nyílászárókra

www.smartablak.com

PRÉMIUM MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK

BL-007 Kft.
2500 Esztergom, Kossuth L. u. 78.
bl007munkaruhazat@gmail.com

BL007-Puma-plakat.indd   1 2021.02.16.   14:09:19

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-NYÁRI előjegyzőknek 

2021. 06. 15-ig 15-25%   kedvezmény! 

MI ÖNÖKKEL NEM ÉRINTKEZÜNK, 
CSAK KÜLSŐ MUNKÁT VÉGZÜNK!

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: 84 Ft/kg

LEMEZ: 74 Ft/kg

Akkumulátor: 210 Ft/kg

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-NYÁRI feliratkozóknak
2021.06.15-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK
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KŐMŰVEST, 
FESTŐT 

FELVESZEK! 
Hívj 

bizalommal! 
KECSKÉS TAMÁS E.V. 

06-70/220-4034

Fényképes önéletrajzát 
bérigény megjelöléssel az  

allas@fmlparts.com
e-mail címen várjuk.

Telefon: 06-26-330-155/11 m
Mobil: 06-30-957-3920

ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precizitás,   
   önálló munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség
AMIT AJÁNLUNK:
• Egyműszakos munkarend
• Útiköltség térítés 
• Hosszútávú munkalehetőség           
• Fiatalos csapat 

Pilisvörösvári fémmegmunkáló 
üzemünkbe azonnali 

munkakezdési lehetőséggel

•CO/AWI HEGESZTŐ 

•CNC  ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ

•CNC MARÓS

•HAGYOMÁNYOS 
ESZTERGÁLYOS

• ÖSSZESZERELŐ 
munkatársat keresünk.

Nifast Hungary Kft. állást 
hirdet autóipari területre, az 

alábbi pozícióra:

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! 

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

Partnerünk részére keresünk több műszakos műszakrendbe 

GÉPKISZOLGÁLÓ, GÉPKEZELŐ OPERÁTOR - 
VÉGELLENŐR kollégákat.

•  Versenyképes fi zetés
• Béren kívüli juttatás
•  Előre lépési lehetőség
•  Céges busz
•  Bónusz

További információért érdeklődj telefonon.

ÁLLÁST KERESEL?

Jelentkezés módja, fényképes önéletrajz
elküldésével: toborzas@insertus-hr.hu

Információ: 06-20/361-7531, 06-20/558-4770

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA
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ÉPÍTS KARRIERT,
ÉPÍTS SUZUKIT!
LEGYÉL TE IS  
MUNKATÁRSUNK  
ESZTERGOMI  
GYÁRUNKBAN
Belépés már a felvételi  
nap hetében!

Jelentkezz még ma megújult karrieroldalunkon:  

karrier.suzuki.hu, ahol részletes információt kapsz  

felvételi folyamatunkról, vagy lépj velünk kapcsolatba  

a +36 70 795 3410-es telefonszámon!

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

Miért érdemes csatlakoznod?

emelkedtek

Mert ingyenes szállás -
lehetőséget biztosítunk 
távolról érkező kollégáinknak.

Mert ha Suzukis vagy, 
árengedménnyel juthatsz 
Suzuki típusú autóhoz.

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

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

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

Mert 8 órás munkarendben 
dolgozhatsz, két műszakban, 
jól tervezhető munkaidő- 
beosztásban.

Mert napi egyszeri,  
ingyenes melegétkezés  
is jár dolgozóinknak.

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

15%-kal megemelt 
kezdőbér.

+15%
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A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNE: ZSÁMBÉK

ALEX Fémbútor Kft. Zsámbék 
H-2072, Magyar u. 21-23.
Telefon: +36/20 341-3333    
E-mail: info@alexbutor.hu
www.alexbutor.hu

ASZTALOS ÜZEMBE BETANÍTOTT MUNKÁS, 
ASZTALOSIPARI GÉPKEZELŐ, BÚTORASZTALOS 
teljes munkaidőben

KÁRPITOS ÜZEMBE BÚTORKÁRPITOS
teljes munkaidőben

PORFESTŐ ÜZEMBE BETANÍTOTT MUNKÁS
teljes, illetve 4 vagy 6 órás délutános műszakban

HEGESZTŐ
teljes és részmunkaidőben vagy másodállásban

TARGONCÁS
teljes munkaidőben

SZERELDE ÜZEMBE BÚTORÖSSZESZERELŐ
teljes vagy részmunkaidőben

   

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ CSAPATÁBA 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

ÚJ MUNKAVÁLLALÓKAT
KERESÜNK

Az alábbi telefonszámon ügyintézőnknél jelentkezhet:
Bácsiné Illés Zsuzsanna, +36 (20) 573-1813

ü versenyképes fi zetés  ü túlóra prémium  
       ü határozatlan idejű szerződés

» Női munkavállalók jelentkezését is várjuk.
» Fizikailag terhelhető, megváltozott munkaképességű 
dolgozók jelentkezését is várjuk.

Önállóan dolgozni 
tudó  ÁCSOT, 
TETŐFEDŐT és 
BÁDOGOST, 
illetve SEGÉDET 
felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

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 grafi kai  megoldások, 

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

engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu

Keresek önállóan dolgozni 
tudó gipszkartonszerelőt 
és szobafestőt. Creall Kft. 
06-20/334-7025

Kizárólag önállóan 
dolgozni tudó, jó 

problémamegoldó 
képességgel rendelkező 

NYÍLÁSZÁRÓ 
BEÉPÍTŐT keresünk, 

azonnali kezdéssel! 
Smartablak Kft. Dorog, 

Köztársaság út 13. 
+36 70 626 32 88

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

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

 •LAKATOS/HEGESZTÕ
 (hegesztési gyakorlat szükséges, végzettség nem feltétel) 

•CSISZOLÓ
(betanított munka, végzettséget nem igénylõ) 

FIZIKAI MUNKÁRA.

A Mazsi Kft. munkatársat keres 
PISKÓTASÜTÕ üzemébe 
1 mûszakos munkarendbe, 
kiemelt bérezéssel 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
H-P-ig: 30/385-1873  

Sütõipari tapasztalat elõny.

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi PALA pizzériába 
gyakorlattal rendelkező 

KONYHALÁNYT keresünk! 

+36/30 277 1822
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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

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 fi 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 nyugdíjpénztári támogatás
-  Jelenléti pótlék
-  Cafetéria
-  Szakirányú képzések lehetősége
-  Túlóra lehetőség

 

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.

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

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.
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 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.

 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  
Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

Esztergom, Szamárhegyen eladó 
tégla építésű családi ház. 757m2 
telken 2 szoba + étkezős nappali, 
tetőtér beépítés, 78m2-es lakóépü-
let + terasz és garázs. Fűtése kan-
dallóval megoldott. Központifűtés 
rendszer is ki van építve radiáto-
rokkal, csak elektromos kazánt 
kell telepíteni. Irányár: 30,9MFt  
20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Visegrá-
di út mentén, két aszfaltos útról 
megközelíthető, 21,300 m2, szán-
tó, erdő, nádas terület. Villany lehe-
tőség adott. Alkalmas lovardának, 
kaland parknak, stb. Irányár: 21 Mil-
lió Ft 20/336-4936

Esztergomban, eladó családi 
ház. 288m2 telken, 80m2 3 szo-
ba,+ utcáról külön bejárattal 20 
m2 üzlet, alkalmas irodának, fod-
rász, kozmetika, stb vállalkozás-
ra. Udvarban kocsi beálló, garázs, 
, gáz-központifűtés Irányár: 42MFt 
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 hálószo-
ba + 1 félszoba. Udvar-telek nem 
tartozik hozzá. Irányár: 28,5Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergom Déli városrész-
ben 471m2 telken kétszintes csa-
ládi ház, két család részére alkal-
mas, 210m2 lakó szint, új nyílás-
zárók, felújított fürdőszoba. Fedett 
kapualj, kondenzációs gázkazán, 
hőszigetelt homlokzat. Irányár: 
80MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban Béke téren 
fsz-i, erkélyes lakás, 2 szoba, 
54m2-es, üres költözhető. Irányár: 
21MillióFt 20/336-4936

Esztergomban eladó utcafron-
ti házrész a körforgalomnál, felújí-
tott állapot. 2 szoba + étkezőkony-
hás nappali, új nyílászárók, burko-
latok, hőszigetelt homlokzat, pin-
ce, beépíthető tetőtér, további egy 
lakó van még az udvarban Irányár: 
40MFt 20/336-4936

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

Esztergomban déli városrész-
ben családi ház eladó, 2 szintes, 
kertes, 4 szobás. Fűtése vegyes 
központifűtés, zárt kapualj. 2 für-
dőszoba a felső szinten a fürdőszo-
ba csak félig van kész. Irányár: 62 
Millió Ft 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 
20/421-4557

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

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti 
dűlőben (Csendesvölgy u.). 2500m2 
telek. Vezetékes víz és villany van. 
40m2-es befejezetlen gazdasá-
gi épülettel. Irányár: 10 Millió Ft 
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 Esz-
tergomban. 1szoba + nappali, 
tárolóhelyiség. Házközpontifűtés, 
olcsó rezsi. Hasznos alapterü-
let 58m2. Zárt udvarban kocsi 
beállóval. Irányár: 32,4Millió Ft 
20/336-4936

Táti pince telekkel eladó, a Mogyo-
rósbányai útról megközelíthe-
tő (Homoki dűlő) pincesoron. Sző-
lővel és gyümölcsfákkal telepített 
1168m2-es telken pince és prés-
ház. Villany lehetőség adott. Irányár: 
3,5 Millió Ft 20/336-4936

Nagysápon utcafronti házrész 
eladó, 3342m2 telekkel, 3 szobás, 
95m2-es épület. Fedett terasz, új 
nyílászárók, szigetelt homlokzat. 
Fűtése gázkonvektorral és kandal-
lóval megoldott. Irányár: 25Millió Ft 
20/336-4936

Dömös központjában felújítandó 
panzió és vendéglátóegység (kocs-
ma, külön bejárattal) eladó. Rendez-
vények, születésnapok, szilveszte-
ri partik és esküvők lebonyolításá-
ra alkalmas. 1348m2 telek, 18 szo-
ba fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő 
befogadására alkalmas, étterem-
mel, konyhával és bárral felszerel-
ve, terasszal, udvari parkolóval, gáz 
központifűtés. Irányár: 120 Millió Ft 
20/336-4936 

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

Nyergesújfalun hétvégi ház eladó, 
közel a Dunához, 3318m2 telken, 
kb. 50 m-es, 1,5 szobás nyaraló. 
25m2 fedett terasszal és sufnival, 
a járdák és a terasz térkővel kirak-
va, kocsibeálló. Fűtése egyedi elekt-
romos fűtés. Villany van, a vízellá-
tás fúrt kútról. A telek beépíthető-
sége 3%. A telek rendezett és gyü-
mölcs fásított. Irányár: 12,5Millió Ft 
20/336-4936

Esztergom főútvonalon családi ház 
eladó a Szent Anna templom (Kerek-
templom) közelében. 755m2 telek, 
1 szintes, 3 szobás felújítandó épü-
let. Garázs, pince, fedett kapualj és 
melléképület tartozik hozzá. Gáz 
központifűtés + hőtárolós villany. 
2 generáció részére is alkalmas. 
Irányár: 50 Millió Ft 20/336-4936

Garázst vennék Esztergomban! 
06-70-220-4034

Esztergomban, a Bánomi ltp.-
en sürgősen eladó egy 49 nm-
es, II. emeleti panel lakás. 
06-20-341-4452

Hobbitelket, nyaralót, horgászta-
nyát, tanyát vásárolnék Budapest 
vonzáskörzetében! 06-20-519 
-6079

Lábatlanon kétszintes családi 
ház eladó, 2szoba+nappali, eme-
letként fürdő+konyha. Közpon-
ti fűtés (gáz+fa), fűtött garázs. 
Udvaron pince, présház, mellék-
épületek, kocsibeálló. 42m Ft. 
30/696-4268

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

BÉRLEMÉNY

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

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakások 
Esztergom, Bánomi lakótelepen, II. 
és IV. emelet. 50m2, részben búto-
rozott, bútorok megegyezés szerint. 
Bérleti díj: 120’000Ft / hó + rezsi + 
2 havi kaució 20/336-4936

Garázs kiadó Esztergomban! 06-
70 -220-4034

Esztergom-Kertvárosban szo-
ba kiadó 50 000 Ft-ért! 06-30 
-425-1782

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

www.vihariauto.hu

Megunt vagy használt roncsautó-
ját hivatalos adásvételi szerződéssel 
megvásárolom! 06-30-273-3017

Autófelvásárlás! Autóját felvásá-
rolnánk típustól, márkától, állapot-
tól függetlenül. Díjtalan kiszállással, 
a hét bármely napján. Akár műsza-
ki vizsga nélkül is. Csak adás-vételi 
szerződéssel! Dzseri Car Kft. Tamás 
06-20/442-9002 dzsericarkft@
gmail.com

ÁLLÁS

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-
kertvárosi Pala pizzériába gyakor-
lattal rendelkező konyhalányt kere-
sünk! +3630 277 1822

Co2 hegesztő munka Gödöllőn net-
tó 2.000Ft/óradíj. Lakatos, targon-
ca vezető, ipari fényező munka net-
tó 1.800Ft/óradíj. Igényes, díjmen-
tes szállást vagy utazási támoga-
tást biztosítunk. Go-Human Kft. 
femipar.munka18@gmail.com, 
+36/70-884-4955

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

Racing Büfé (Tokodaltáró) önma-
gára, és munkájára igényes női, 
konyhai munkatársat keres. 
06-20-365-9493

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰ-
VEST, ÁCSOT keresek csapatunk-
ba azonnali kezdéssel. Önéletraj-
zot a vozakbau@gmail.com cím-
re kérjük. Vozák Csanád e.v. 
06(30)454-4276

Exkluzív étterembe, Párkány-
ba keresünk főszakácsot, pizza-
szakácsot, illetve egy jól műkö-
dő pékségbe péket, péksegédet, 
és cukrászt, akár pályakezdő is 
lehet. Igény szerint szállást is biz-
tosítunk! freshpek@gmail.com, 
00421-905-665-946

Poszpisek Árpád ácsmester felvé-
telre keres ács szakmunkást, ács 
betanított munkást, illetve segéd-
munkást tokod-üveggyári telephe-
lyű vállalkozásba. Bér megegyezés 
szerint! 06 20 4737 193

Dorogi uszoda büfébe keresek meg-
bízható, rugalmas, önállóan dolgozni 
tudó, vendéglátói tapasztalattal ren-
delkező munkaerőt. Május 28-tól a 
strandszezon végéig! Diákok jelent-
kezését is várom! Oltottsági iga-
zolvány nem szükséges! Januska 
Jessica 06-30-270-6118

Németországi munkára kőművest 
és zsaluzóácsot keresek,HETI fize-
téssel! +4915209891965 

Kert karbantartásra, épület körü-
li teendőkre munkatársat kere-
sünk részmunkaidőre, (nyugdíjast 
is!) PILISMARÓTRA.Igény esetén 
téli hónapokban is tudunk biztosí-
tani könnyű fizikai munkát.Jelent-
kezés: 20/324-5569-es telefon-
számon, munkaidőben.

Vagyonőröket keresünk az esz-
tergomi Szigeten levő Grand Hotel 
építkezésére 24/48-as beosztásba, 
1450 Ft-os órabérbe. Jelentkezni 
május 31-én reggel 8 órától lehet a 
helyszínen, folyamatosan. Vagyon-
őri nem feltétel!

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. 
gödi telephelyén betanított munká-
sokat, portásokat, targoncavezető-
ket keres napi 4 órás munkavégzés-
sel. Jelentkezését várjuk telefonon a 
36(20)375-9750-es telefonszá-
mon vagy e-mailen a hr@kezmu.hu 
címen. Megváltozott munkaképessé-
gűek jelentkezését várjuk!

Kőművest, betanított kőművest és 
segédmunkást felvesz esztergo-
mi építőipari cég (Molnár és Molnár 
Kft.) Esztergom és Dorog környéké-
ről. +36 20 953-7716

Csolnoki pékségbe állandó éjsza-
kára gyakorlattal rendelkező 
táblást,dagasztót, kemencést, és 
készáru beszámolót felveszek! 
06-30/206-9120

Kizárólag önállóan dolgozni tudó, 
jó problémamegoldó képesség-
gel rendelkező nyílászáró beépí-
tőt keresünk, azonnali kezdéssel! 
Smartablak Kft. Dorog, Köztársaság 
út 13. +36 70 626 32 88

SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szú-
nyoghálók, harmonikaajtó, szalag-
függöny szerelése - Nagy Sándor 
06-20-321-0601

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

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

Sitt, szemét, veszélyes hulladék 
szállítását, költöztetést OLCSÓN 
vállalunk a nap bármely szakaszá-
ban, hétvégén is! 06-30-273-3017

Udvartakarítást, szemétszállítást, 
tereprendezést, lomtalanítást, köl-
töztetést vállalunk kedvező áron! 
06-70-388-7195

Cserépkályha, Kandalló, Tégla-
kályha, Kemence építés. Megbíz-
hatóság, minőség, garancia. +36 
30 247 5157, www.borsikalyha.hu

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Villanyszerelést vállalok! 06-70 
-220-4034

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

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

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

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

Villanyszerelés! Házak, laká-
sok felújítása, villanyóra szerelés 
(áthelyezés, teljesítmény növelés, 
új kiépítés) 06-20-254-7428, 
06-31-318-2609

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

Festést, mázolást vállalunk! 06-
30 -989-8934
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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!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

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  5833492

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

ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Nyitva
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!

Egyszerre több kupon is felhasználható!
06(33)435-704

06(30)46-47-850

www.palapizza.hu

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

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról 
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Normál: 450Ft

Arany: 2500Ft

ÚJ ÉTLAP
június 1-től!

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

Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
harmónikajtók, javítása, készítése! 
Nyílászárók szigetelése, passzítá-
sa, beállítása, zárvasalat, szellőző-
beépítés! Penészmentesítés www. 
peneszeltavolitasa.hu 06(30) 
294-6022

PALATETŐ bontás nélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel.Ingyenes árajánlat készítés.Ked-
vezmény 10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

Kőműves munkát és hőszigetelést 
vállalunk! 06-70-327-3887

Vállaljuk épületek, kerítések, gará-
zsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, betono-
zást, egyéb munkákat. Zöldhulladék 
kezelésével is foglalkozunk: fűkaszá-
lás, fakivágás stb. Hívjon bizalom-
mal! 06-70-2044859

Aszfaltozás és építőipari mun-
kák A-Z-ig, kedvezménnyel! Érd.: 
06(70)905-3473, sztrada-ep@
freemail.hu

ÁLLAT

Napos és előnevelt csirke kapható! 
Baromfikeltető, Pomáz, Bethlen G. u. 
1/a. 06-26/325-869

RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPO-
KAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMO-
KAT VÁSÁROL. 30/9945943

ÜDÜLÉS

Mátra egyik legszebb részén, jól fel-
szerelt vendégházunkban olcsó szál-
lás lehetőség!  06/20/4525809

VEGYES

18 nm kül-és beltéri csempe eladó 
áron alul. 06-30-603-2860

Vennék modellvasutat, modelleket, 
gyerekjátékot, régi reklám zománc-
táblákat, pedállal hajthatós kisautót! 
06-20-519-6079

Vásárolok régi motorokat, elfekvő 
alkatrészkészletet! Simson, Berva, 
Mz, stb! 06706503168

Kocsmai, játéktermi Flippereket 
vásárolok romos működésképtelen 
állapotban is! 06-30/6444486

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

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!
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Tel: +36-20/260-0573

értékesítése, 
telepítése, 

karbantartása 
rövid határidővel! 

KLÍMA-
BERENDEZÉSEK 

25 éves szakmai tapasztalattal 
és referencia munkákkal 

rendelkezünk, megbízható 
csapat vagyunk! 

2020-as árakkal dolgozunk!

KOMUVES ÉS ÁCSMUNKÁT 
VÁLLALUNK! 

,, ,,

Gyöngyösi Jeno: 06-20-985-9909
,,

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

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!

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


