TETŐKLINIKA

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

AKCIÓ! Ingyen kéményfelújítás,
50% ereszcsatorna felszerelés.
NYÁRI feliratkozóknak
2021.07.15-IG 15-25% kedvezmény!

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

06-20/931-31-52
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THERM BT.

A JTÓ-ABL AK

60%

KEDVEZMÉNY!

PRÉMIUM MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK

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

PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA

BL-007 Kft.

2500 Esztergom, Kossuth L. u. 78.

bl007munkaruhazat@gmail.com
BL007-Puma-plakat.indd 1

2021.02.16. 14:09:19

Ingatlanok
adás-vétele

Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

Tel.: 06-30/453-28-28
e-mail: kuckoiroda2020@gmail.com

NE VÁRJA MEG, HOGY ŐSSZEL
MEGDUPLÁZÓDJANAK A NYÍLÁSZÁRÓ ÁRAK!
SMARTABLAK

okos megoldások nyílászárókra

A Holofon Műanyag újrahasznosító Zrt.
annavölgyi telephelyére fizikai munkára
férfi kollégákat keres

Gépkezelői
Keverős

és targoncavezetői jogosítvánnyal és gyakorlattal
munkakörbe

Amit kínálunk:
· Versenyképes fizetés
· Cafeteria
· Munkaruha
· Stabil háttér

· 13. havi fizetés
Előnyt jelent:
· motorfűrész-kezelői
végzettség

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

RENDELJE MEG MOST AJTÓIT, ABLAKAIT!

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK • BELTÉRI AJTÓK •
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK • PÁRKÁNYOK •
GARÁZSKAPUK •
TETŐTÉRI ABLAKOK
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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tüntesse fel
2021. június 25.
reklámújságot
megjelenésünket.
reklámújságot és
és aa facebook
facebook megjelenésünket.

LEGYÉL TE IS MUNKATÁRSUNK
ESZTERGOMI GYÁRUNKBAN!

Belépés már a felvételi nap hetében!

vagy lépj velünk
Jelentkezz vagy kérj visszahívást még ma
kapcsolatba ,
megújult karrieroldalunkon: karrier.suzuki.hu
a 06
795
3410-es
vagy lépj velünk kapcsolatba a 06
7070
795
3410
-es
telefonszámon!
telefonszámon!

Kereseti
lehetőség nettó
228 000 – 232 000 Ft**

Munkabérelőlegigénylési lehetőség

2 műszakos
munkarend
8 órában,
hétfőtől péntekig

Karrierlehetőség!
Akár 1 év után csoportvezető-helyettes lehetsz
nettó 268 460 Ft-os
havi bérért

Az alapés pótszabadságokon
felül plusz szabadságot
is biztosítunk*

* Plusz szabadságnapok a hétvégére eső ünnepnapok helyett.
** 11 nap délelőttös és 11 nap délutános műszak esetén kalkulált nettó havi bér, pótlékokkal, túlóra nélkül.
Az információk tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő belső szabályzatoknak megfelelően.
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A VERTIKÁL
Nonprofit Zrt.
Esztergomi
Hulladék
átrakó telepére

mérlegkezelő
• középfokú
végzettség,
• számítógépes
ismeretek.
Feladatok:

GYÁRTÓSORI
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.
Esztergom-Kertvárosba

A 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT
– SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE
Férfi munkatársakat keres

BETANÍTOTT
MUNKÁRA

AMIT ELVÁRUNK:
Igényes, precíz munkavégzés
Megbízhatóság
AMIT KÍNÁLUNK:

Jó munkahelyi légkör
Béren felüli bónusz juttatások, munkaruha
és napi egyszeri meleg étkeztetés.
AMENNYIBEN HIRDETÉSÜNK FELKELTETTE
ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT
A 06/30/184 29 12 TELEFONSZÁMON.
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!

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@

• mérlegelés,
• számlázás,
• pénztár kezelés.
Önéletrajzokat várjuk a
hrvezeto@vertikalzrt.hu
e-mail címre.
BOBCAT- RA
GYAKORLOTT KEZELŐT,
C-S JOGOSÍTVÁNNYAL
FELVESZÜNK. VEXUS KFT.

06-20-328-9636

A Summit D&V Kft.
munkatársat keres
az alábbi pozícióba:

KARBANTARTÓ (elektromos / mechanikus)
FELADATOK ÉS FELELŐSSÉGEK
• gépek, üzemelő rendszerek általános ellenőrzése
és javítása (összeszerelősor, mint kerékszerelés,
kiegyenlítő gépek, kompresszor, melegvizes bojler,
elektromos kapcsolórendszerek, légkondicionáló, üzemi
kapuk, anyagmozgató eszközök stb.)

• nagyobb műszaki zavar esetén külső szolgálató
kihívása (Szenior karbantartási és üzemeltetési
mérnökkel történt egyeztetés után)

• az általános hibaelhárításhoz szükséges szerszámok, javítási anyagok beszerzése, nyilvántartása
• szerelő és tároló területek kialakítása,
alkalomszerű átmozgatása (a Szenior karbantartási
és üzemeltetési mérnök tervei alapján)

• a Szenior karbantartási és üzemeltetési mérnök
által meghatározott területek, anyagok táblával
történő beazonosítása (tábla kihelyezése, feljelölés).
• közmű fogyasztások folyamatos felügyelete, heti
ellenőrzése és jelentése a kiugró napi
fogyasztásoknak
• szelektív hulladékkezelés (papír, műanyag, fa) a
rendelkezésre álló konténerek felhasználásával
• tele konténerek esetén az elszállításról való
intézkedések kérése az üzemi asszisztenstől
• telephelyi kertészeti munkálatok felügyelete,
alkalomszerű elvégzése (fűnyírás, virágápolás és
ültetés, szeméttelenítés)

• eseti, a működéshez kapcsolódó egyéb – vezető
által kiadott – feladatok elvégzése
• a céges gépkocsik, gépjárművekkel kapcsolatos
javíttatásokban segédkezés (szervíz, takarítás,
műszaki vizsgáztatásra való felkészítés ,elszállítás,
eseti mentéseknél segédkezés)

• a telephelyekhez tartozó épületek karbantartási
munkálatai, épület megóvása és hibaelhárításokban
való aktív részvétel akár külsős céggel közösen
• a gyártó soron történő fejlesztésekben aktív
részvétel. (átalakítások, kiépítések stb)

ELŐNY
• Villanyszerelő végzettség

ELVÁRÁSOK
• Műszaki középfokú végzettség / Középiskolai
végzettség /
• Tűzvédelmi szakvizsga
• érvényes B kategóriás jogosítvány
• 24 órás elérhetőség

AMIT AJÁNLUNK
• Hosszútávú, stabil munkalehetőség
• 24 órás élet- és balesetbiztosítás a világ minden
országára
• Bejárási támogatás
• Fiatalos és innovatív környezet
• Fejlődési és előrelépési lehetőség

Bővebb információ kérhető: +36-33-542-400
JELENTKEZÉS:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el önéletrajzát bérigény
megjelölésével az alábbi jelentkezési módok valamelyikén:
Interneten: www.summitdvkft.hu
E-mailben: sdv.allas@summit-dv.hu
Facebokon: www.facebook.com/summitesztergom/
Postai úton: Summit D&V Kft. 2500 Esztergom, Ipari Park,
Dobogókői út 35.

768716

munkatársat keres az
alábbi feltételekkel:
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SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ
ÉS GYÓGYFÜRDŐ
(Visegrád, Gizella-telep)

felvételt, ill. pályázatot hirdet az alábbi munkakörökbe

• SZEMÉLYÜGYI ÜGYINTÉZŐ
• GYÓGYSZERTÁRI
ASSZISZTENS/SZAKASSZISZTENS

• ÁPOLÓ
• SZAKÁCS
• VILLANYSZERELŐ

A JELENTKEZÉS RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK:
• 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!
Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és
Gyógyfürdő - 2026 Visegrád, Gizella-telep
Telefonon: 06-26/801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu

2080 Pilisjászfalu, Külső Bécsi u. 038.
Tel. 26/709-069, 06-30-332-88-22

Pilisjászfalu Mészkőbánya üzemben munkatársakat
keresünk az alábbi munkakörök
betöltéséhez, kiemelt
bérezéssel:

- ÉJJELI ŐR
- TEHERGÉPJÁRMŰSZERELŐ

Érdeklődni a 06/30-332-8822 és 06/70-932-2973
telefonszámokon, vagy személyesen Pilisjászfalu,
Külső Bécsi u. 038. sz. telephelyen.

E-mail: markako@markako.hu • http://markako.hu

Önállóan dolgozni
tudó ÁCSOT,

TETŐFEDŐT és
BÁDOGOST,
illetve
SEGÉDET

felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

Tel.: 30/9413-775

I M P R E S S Z U M
Szentendre, Pilisvörösvár,
Esztergom és térsége
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 következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent grafikai megoldások,
szerzői jogvédelem alatt állnak! Máshol történő
felhasználásához a szerkesztésért felelős személy
engedélye szükséges!

www.szuperinfoesztergom.hu
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A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –

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.

munkatársakat keres

BETONELEMGYÁRTÓ
munkakörbe

FELADATOK:
- Gyártósori munka
ELVÁRÁSOK:
- 8 általános iskolai végzettség
- Jó fizikai 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

SZOBAFESTŐ – MÁZOLÓ
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK
AMIT KÍNÁLUNK:

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

Esztergom- Kertváros

Munkatársakat
keresünk
az alábbi
munkakörbe:

GÉPKEZELŐ

ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai
tapasztalat

TEHERGÉPJÁRMŰ VEZETŐ - RAKODÓ
belföldi árufuvarozásra.
Elvárások: C kategóriás jogosítvány,
GKI és Tahográf kártya
NYUGDÍJAS jelentkezőket IS várunk
ALKALMI munkavégzésre, hétvégére is!

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

„A legnagyobb hiba, amit az életben
elkövethetsz az, hogy meg sem próbálod.”

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

Jelentkezni 06-20/351-7024

telefonszámon H-Cs: 08:00-17:00, P: 8:00-10:00 óráig lehet.
Ha kitartó, céltudatos és jó csapatjátékos
vagy, valamint hosszú távú munkát
keresel egy megbízható cégnél, akkor
ez a hirdetés neked szól!

BETANÍTOTT, FIZIKAI
ÁLLÓMUNKÁRA KERESÜNK

ÖSSZESZERELŐ
MUNKATÁRSAKAT

Tokodaltáró, Nagysáp, Sárisáp, Csolnok, Kesztölc,
Dömös, Pilismarót, Annavölgy, Piliscsév,
Párkány, Ebed, Nána, Helemba, Szőgyén,
Kőhídgyarmat)

AMIT CSINÁLNI KELL:

Autó alkatrészeket összeszerelni és sorba
rendezni szerelési utasítás alapján

NEM MI VAGYUNK SZÁMODRA
AZ IDEÁLISAK, HA:
nem rendelkezel általános iskolai
végzettséggel
gondot okoz a mindennapi rutin
betartása

JELENTKEZÉS:
MUNKAREND:

Munkaidő:
napi 8 óra / heti 40 óra
(a munkaközi szüneteket le kell dolgozni)

MUNKAREND:

2 műszak 06:00 -14:50, 14:55-23:45

Bővebb információ kérhető:

+36-33-542-400

AMIT CSERÉBE KAPSZ:

versenyképes bérezést további bónuszokkal
és juttatásokkal
hosszú távú munkalehetőséget egy biztos vállalati
háttérrel rendelkező multinacionális cégnél
határozatlan idejű munkaszerződést
a munkavégzés tiszta, rendezett környezetben,
családias légkörben zajlik
ha fejlődni szeretnél, mi ezt támogatjuk
élvezd nyugodtan az életet akár itthon, akár
nyaralás alatt - 24 órás csoportos élet- és
balesetbiztosítást kapsz a világ összes országára
a munkábajárásodról is gondoskodunk vállalati
buszjáratainkkal (Esztergom, Dorog, Tát,Tokod,

Jelentkezésedet követően lehetőséged nyílik egy
személyes elbeszélgetésre és gyárlátogatásra.

Interneten: www.summitdvkft.hu
E-mailben: sdv.allas@summit-dv.hu
Postai úton: Summit D&V Kft.
2500 Esztergom, Dobogókői út 35.
Facebookon: https://www.facebook.com/
summitesztergom/
Személyesen: önéletrajz leadásával a
Társaság székhelyén lévő Biztonsági
Szolgálatnál, ahol jelentkezési lap is
kérhető.

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
Esztergom, Szamárhegyen eladó tégla építésű családi ház. 757m2 telken 2 szoba +
étkezős nappali, tetőtér beépítés, 78m2-es
lakóépület + terasz és garázs. Fűtése kandallóval megoldott. Központifűtés rendszer
is ki van építve radiátorokkal, csak elektromos kazánt kell telepíteni. Irányár: 30,9MFt
20/336-4936
Eladó Esztergomban, a Visegrádi út mentén, két aszfaltos útról megközelíthető,
21,300 m2, szántó, erdő, nádas terület.
Villany lehetőség adott. Alkalmas lovardának, kaland parknak, stb. Irányár: 21 Millió Ft 20/336-4936
Esztergomban, eladó családi ház. 288m2
telken, 80m2 3 szoba,+ utcáról külön bejárattal 20 m2 üzlet, alkalmas irodának, fodrász, kozmetika, stb vállalkozásra. Udvarban kocsi beálló, garázs, , gáz-központifűtés Irányár: 42MFt 20/336-4936
Eladó Esztergomban, III: em. 79m2, 3 szobás lakás, ami még 1 szobával bővíthető, (
hasznos alapterület 129 nm , mosókonyhával, spejz, és az 1.9 alatti belmagassággal növelten, bontás nélkül még egy szoba kialakítható ) Gázfűtéses, mobil klíma,.
udvarban gépkocsi beálló. Irányár: 33,5Millió 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 Szentgyörgymezőn eladó
hátsó udvari házrész, 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, nagy pince, mellék épületek.
Irányár: 21MFt 20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a Bánomi lakótelepen. VI. emeleti, 2 szoba+hall, erkély,
55m2-es, távfűtéses. Irányár: 18,5MFt
20/336-4936
Táti pince telekkel eladó, a Mogyorósbányai útról megközelíthető (Homoki dűlő)
pincesoron. Szőlővel és gyümölcsfákkal telepített 1168m2-es telken pince és
présház. Villany lehetőség adott. Irányár:
3,4 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

Munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:

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

•CSISZOLÓ
(betanított munka, végzettséget nem igénylõ)
Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787
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
Eladó lakás Esztergomban az Irinyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es, 1,5 szoba, új
nyílászárók, hőtárolós villanyfűtés. Irányár: 17,8MFt 20/336-4936
Eladó zártkerti telek a Döbönkúti dűlőben
(Csendesvölgy u.). 2500m2 telek. Vezetékes víz és villany van. 40m2-es befejezetlen gazdasági épülettel. Irányár: 10 Millió
Ft 20/336-4936
Eladó Esztergomban Bánomi ltp-en egy I.
emeleti, erkélyes lakás, 2 szoba, 50m2-es,
üres költözhető. Irányár: 23 MillióFt
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
Nagysápon utcafronti házrész eladó,
3342m2 telekkel, 3 szobás, 95m2-es
épület. Fedett terasz, új nyílászárók, szigetelt homlokzat. Fűtése gázkonvektorral
és kandallóval megoldott. Irányár: 25Millió Ft 20/336-4936
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, terasszal, udvari parkolóval, gáz központifűtés. Irányár: 120 Millió
Ft 20/336-4936
Eladó Esztergomban a Honvéd u környékén 53 m2 ,1 szobás utcafronti felújítandó házrész, fűtése cserép kályhával, kamra, tároló az udvarban. Irányár: 16 MFt.
20/336-4936
Nyergesújfalun hétvégi ház eladó, közel
a Dunához, 3318m2 telken, kb. 50 m-es,
1,5 szobás nyaraló. 25m2 fedett teras�szal és sufnival, a járdák és a terasz térkővel kirakva, kocsibeálló. Fűtése egyedi
elektromos fűtés. Villany van, a vízellátás
fúrt kútról. A telek beépíthetősége 3%. A
telek rendezett és gyümölcs fásított. Irányár: 12,5Millió Ft 20/336-4936
Esztergomban déli városrészben családi ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 szobás.
Fűtése vegyes központifűtés, zárt kapualj.
2 fürdőszoba a felső szinten a fürdőszoba
csak félig van kész. Irányár: 62 Millió Ft
20/336-4936
Esztergom főútvonalon családi ház eladó
a Szent Anna templom (Kerektemplom)
közelében. 755m2 telek, 1 szintes, 3 szobás felújítandó épület. Garázs, pince, fedett
kapualj és melléképület tartozik hozzá. Gáz
központifűtés + hőtárolós villany. 2 generáció részére is alkalmas. Irányár: 50 Millió Ft 20/336-4936
Eladó Esztergom, Szamárhegyen 36 nmes hétvégi ház 700 nöl telekkel, víz-villany
van. A főúttól kb 500 m-re. Irányár: 7,8 MFt
0049-157-346-18969

Garázst vennék Esztergomban! +3670/941 -7152
Esztergomban, a Bánomi ltp.-en sürgősen
eladó egy 49 nm-es, II. emeleti panel lakás.
22,5 MFt 06-20-341-4452

BÉRLEMÉNY
Kiadó új építésű lakások Esztergomban.
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, IV. emelet.
50m2, részben bútorozott, bútorok megegyezés szerint. Bérleti díj: 120’000Ft / hó
+ rezsi + 2 havi kaució 20/336-4936
Garázs kiadó Esztergomban! +3670/941 -7152
Kiadó kis kertesházat, házrészt keresek Dorogon és vonzáskörzetében.
06-30-573-2022
JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
ÁLLÁS
Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi
Pala pizzériába gyakorlattal rendelkező
konyhalányt keresünk! +3630 277 1822
Kőművest, festőt, villanyszerelőt felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev
+36-70/941-7152
BOBCAT- ra gyakorlott kezelőt, C - s jogosítvánnyal felveszünk. 06203289636
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Tel.:06-70/941-7152

Süttői vendéglőbe szakácsot, pizza-szakácsot, /autóval rendelkező/ futár munkatársat keresünk! Jankó Vendéglő
06-30-331-7434
TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFELÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt keresek hos�szútávra. Pl.: tetőfedő, kőműves, de lehet
tapasztalt segédmunkás is, aki jogosítvánnyal rendelkezik. Tapasztalt, megbízható, korrekt emberek jelentkezését várjuk! Nagyon jó kereseti lehetőség! Jogosítvány előny! Juhász László ev
06-20-265-8016
Kézi és gépi takarítókat keresek az esztergomi Ipari Parkba hétfőtől péntekig 6-8
órában, akár 1 műszakban (délelőtt), vagy
két műszakban. BG Credit House Kft. 0630/655-2074, bgcredit.balazs@gmail.com
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
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ vagy TETŐFEDŐ szakmunkást keresünk B kat.jogosítvánnyal,
3000 Ft/óra, heti kifizetéssel! Akkor hívj,
ha jártas vagy a munkában! ÁCS/DC Kft.
06-20/9527 764
Kizárólag önállóan dolgozni tudó, jó problémamegoldó képességgel rendelkező nyílászáró beépítőt keresünk, azonnali kezdéssel! Smartablak Kft. Dorog, Köztársaság út 13. +36 70 626 32 88
Villanygenerál Kft. Villanyszerelőket
vagy villanyszerelésben jártas munkatársat keres. Amit kínálunk: Munkavégzéshez szükséges felszerelés, azonnali kezdés, hosszútávú munka, cafeteria.
Munkavégzés: Budapest és környéke.
06-30-9906-405
Szeretnél egy új szakmát megtanulni?
Esztergom-kertváros ÖMV kút mögötti Iparterületen MŰANYAG HEGESZTŐ feladatra keresünk munkatársakat. Várjuk
továbbá ASZTALOSOK jelentkezését is.
Műszaki rajz ismerete előnyt jelent. Korszerű gépekkel rendelkezünk. Ha szeretnél csatlakozni bővülő csapatunkhoz, várjuk önletrajzodat. 06-20-91-67-494,
oneletrajz@okotechhome.hu

Nifast Hungary Kft. állást
hirdet autóipari területre, az
alábbi pozícióra:

ÉRTÉKESÍTŐ
FELADATOK:
• napi kapcsolattartás vevőkkel és beszállítókkal
• árajánlatok készítése
• értékesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellátása
• partnerek látogatása
ELVÁRÁSOK:
• minimum középfokú angol nyelvtudás szóban
és írásban
• MS Office felhasználó szintű ismerete
• magabiztos kommunikáció
ELŐNY:
• műszaki vagy autóipari érdeklődés
• autóiparban vagy hasonló pozícióban szerzett
tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• Útiköltség térítés
• Cafeteria
• Hosszú távú munkalehetőség egy jó csapatban

Jelentkezését angol nyelvű önéletrajzzal az
info@nifast.hu mail címen tudjuk fogadni.
Érdeklődni a +33 510 670–es telefonszámon lehet.

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
Lakatos-hegesztő munkatársat keresünk lábatlani ipartelepre, sablon karbantartói feladatok végzésére. Állandó délelőttös munkarend, 8 órás bejelentés, munkaruha. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Dorog-Tokod-Nyergesújfalu útvonalon a bejárást autóval biztosítani tudjuk.
Ferro-Man Kft. ferroman.kft@gmail.com,
06-30-290-33-01
Szakács/Pizza szakács/ Pék/Konyha.
Kebab Box Esztergom fiatal férfi kollégát keres!Éves vagy beugrós állásban.
jonaslakos@gmail.com,+36309351502
Co2 hegesztő munka Gödöllőn nettó
2.000Ft/óradíj. Lakatos, ipari fényező munka nettó 1.800Ft/óradíj. Igényes, díjmentes szállást vagy utazási támogatást biztosítunk. Go-Human Kft. femipar.munka18@
gmail.com, +36/70-884-4955
Kőművest, betanított kőművest és segédmunkást felvesz esztergomi építőipari cég
(Molnár és Molnár Kft.) Esztergom és Dorog
környékéről. +36 20 953-7716

ÁLLAT
1éves vörös tojótyúkok júliusra, 10db-tól
ingyenes házhozszállítással megrendelhetők, 680Ft/db. 06-20/214-7787

RÉGISÉG
TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL. 30/9 945943
Kastélyok, Irodák berendezéséhez készpénzért vásárolok festményeket, ARANYAKAT, ezüst tárgyakat, bútorokat, órákat, Gorka Lívia, Géza kerámiákat, Herendi, Zsolnai,
satöbbi teljes hagyatékot. Kiszállás díjtalan!
Üzlet: 06-1/789-1693, 06-30/400-3645

SZOLGÁLTATÁS
FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477
Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók,
harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése Nagy Sándor 06-20-321-0601

Nyári szünet!
Értesítjük kedves
ügyfeleinket, hogy irodánk

2021.07.26-08.01-ig
szabadság miatt
ZÁRVA TART.
29 és 30. heti újságunk
lapzártája: 07.20. (kedd)
Szabadság utáni első
megjelenés

augusztus 6. (péntek)

30. héten

előrehozott
lapzártával
jelenünk meg!

TOVÁBBI
INFÓ:

Dorog, Bécsi út 40.,

+36-33-403-703,
+36-30-692-1256
+36-70-612-8375

esztergom@szuperinfo.hu
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Döntés nélküli favágás alpintechnikával!
Veszélyessé vált fák lebontása, gallyazás,
faápolás, veszélytelenítés. Precízen, gyorsan, biztonságosan! 30/6197671
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha,
Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Galbács Lajos kőműves e.v. 06-70
-673-6066
Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösladányi László 06-30-244-2092
Vállalok szobafestést, mázolást, és laminált parketta lerakását. 06-70-263-6464
Lakás,házfelújítás, külső-belső munkák!
06-30-875-6655
Vállalom: épületek bontását, felújítását,
tető javítását, bádogozását, földmunkát,
csatornázást, tereprendezést, veszélyes
fák kivágását, fűnyírást, burkolást, kőműves munkákat, nyílászárók beépítését, földmunkagép munkákat. Hívjon bizalommal!
06-70-429-6053
Ács, tetőfedő munkát vállalok! +3670/941 -7152
Duguláselhárítás, csatornakamerázás!
06-20 -336-1583
Villanyszerelés! Házak, lakások felújítása, villanyóra szerelés (áthelyezés, teljesítmény növelés, új kiépítés) 06-20-2547428, 06-31-318-2609
Redőnyök,
rovarhálók,
árnyékolók,
harmónikajtók, javítása, készítése! Nyílászárók szigetelése, passzítása, beállítása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Penészmentesítés www.peneszeltavolitasa.hu
06(30)294-6022
Vállaljuk épületek, kerítések, garázsok bontását, továbbá kisebb gépimunkákat, térkövezést, betonozást, egyéb munkákat. Zöldhulladék kezelésével is foglalkozunk: fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon bizalommal!
06-70-2044859
Duguláselhárítás 06-20-348-8720
Villanyszerelést vállalok! +36-70/941
-7152

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

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

Június hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Normál: 450Ft
Arany: 2500Ft

Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát,
kúpkikenést, tetőjavítást, széldeszkázást,
ereszcsatornázást, cserepeslemezelést,
hőszigetelést, cserépmosást, házak felújítását. Kiszállás ingyenes. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény 2021. július 15-ig.
06-30-375-9762. 06-70-655-9878.
06-20-626-3481

ÚJ ÉTLAP
június 1-től!

Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszaptalanítást,
kútmélyítést, valamint fakivágást vállalok
(fenyő, dió stb.) 06-30/951-0378
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával! 06-70/233-0673
Munkát vállalunk! Irodaházak, magánházak, lépcsőházak takarítását, illetve felújítás utáni takarítást is. Hívj bizalommal!
06-20-626-8429, 06-30-396-0459
Víz-, Gáz-, Fűtés- szerelést, -karbantartást, készülékjavítást és -cserét, valamint
fűtési rendszerek teljes korszerűsítését vállalom! Jámbor Attila +3630/364-6424
Plan-B tanácsadó vállalja Komárom-Esztergom megyei ingatlanok értékesítésének segítését, portálokon való hirdetését,
kapcsolattartást az eladók és vevők között.
Csok, Falusi Csok, babaváró, állami támogatások igénylésének előkészítését, energetikai tanúsítványok megrendendelését,
tulajdoni lap, térképmásolat lekérését.
06302010159
Tetőfedő mester vállal bádogos, ács munkát, cseréplemez átrakást, cseréplécezést, kisebb tetőjavítást, lapostető szigetelést anyaggal együtt is. Ingyenes felmérés, azonnali kezdés. 0620/240-1572
Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, tetőjavítást, cserepeslemezelést, ereszcsatornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást,
lapos-tetők szigetelését, egyéb kisebb
javításokat vállalok. 06-20-917-2422

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!
ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!
VEGYES

Asztali 220-as körfűrészt vennék! 06
-20-777-9392
Eladó komplett elektromos kapu, 4m-es
bejáratot biztosít! 06-20-777-9392
Eladó állványos, szalagos fűrész! 0620 -777-9392
Eladó gallyaprító
-777-9392

kisgép!

06-20

Vásárolok Simson, Berva, Mz, Panni stb!
Elfekvő alkatrészkészletet, árukészletet!
06706503168

Nyitva
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig
Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig
Rendelésfelvétel: 23:30-ig

PALATETŐK

bontásnélküli felújítása, szigetelése
színes, mintás, 3D-s zsindelylemez
ráolvasztással, 15 év garanciával,
referenciákkal.
Tetőfelújítások, átfedések, javítások.
Korrekt ár, precíz munka.

A KC I Ó! Ingyen kéményfelújítás,

50% ereszcsatorna felszerelés.

NYÁRI előjegyzőknek 2021. 07. 15-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466

www.palapizza.hu

06(33)435-704
06(30)46-47-850
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KLÍMABERENDEZÉSEK
értékesítése, telepítése,
karbantartása rövid határidővel

NYIROKTERÁPIA

Dorogon

TESZTELJE MŰKÖDÉS
KÖZBEN SZEMÉLYESEN
LEENDŐ KLÍMA KÉSZÜLÉKÉT!

A nyirokterápia egy speciális kompressziós kezelés,
melyet az ödémássá vált betegek kezelésére fejlesztettek ki.

BEMUTATÓTERMÜNK:
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth Lajos út 53.

Ha már a vízhajtó sem segít
és dagad keze-lába, fájdalmai
vannak, akkor forduljon hozzám
bizalommal.

Tel: +36-20/260-0573

Igény esetén kezelés akár az
otthonában is!

Megbízható minőség,
teljeskörű garancia!

GENERÁLKIVITELEZÉS
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:
•házbővítés
•kőműves munkák

•tetőmunkák
•hőszigetelés

Garai Sass Diána

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Telefon: +36/30-233-6165

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

E-mail: sassdiana86@gmail.com

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

AIRSOFT KÉS

2510 Dorog, Bécsi út 39.
www.nyirokterapia.webnode.hu

TŰZIFA

STREET

FARMER PÓLÓ CIPŐ

hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m)

Tölgy, bükk, gyertyán =

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

Akác =
Hárs =

16.000 Ft
17.000 Ft
13.000 Ft

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése
cső és csatorna törés javítása

+36-70/624-20-81

Gabó duguláselhárítás
TŰZIFA
AKCIÓ!

TŰZIFA
AKCIÓ!
Szekér István .faceboo

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!
AA 5833492

www

k.cHárs
om/ /ömlesztve, hasítva/
but Ft/m
14.000
orb 3
olt.
13.000 Ft/m
nik

+36-20/4450-159
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

CORDOBA
szekrénysor:

360cm; LED világítással

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

Tölgy, Bükk /hasítva, ömlesztve/a
17.000 Ft/m3

AA 5838419

Dorog, Mária utca,

3

16.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
18.500 Ft/m3

17.000 Ft/m3

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

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

+36 /70-222-63-46

AKCIÓS

209.000 Ft helyett

199.900 Ft

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

DUBAI szekrénysor:
355cm; LED világítással

187.500 Ft helyett

AA 585 1199

179.900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A képek illusztrációk. Az árak a készlet erejéig,
illetve 2021.06.25-2021.07.10.-ig érvényesek.
Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.
Részletekről, és az akcióban szereplő
színösszeállításokról érdeklődjön üzletünkben.

155.900 Ft

189.900 Ft

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

