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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

NYIROKTERÁPIA

Dorogon

A nyirokterápia egy speciális kompressziós kezelés,
melyet az ödémássá vált betegek kezelésére fejlesztettek ki.
Ha már a vízhajtó sem segít és dagad
keze-lába, fájdalmai vannak, akkor
forduljon hozzám bizalommal.

Az ELSŐ ALKALOM állapotfelmérés
és konzultáció, ami INGYENES!
• 50 perces (1 alkalom) kezelés 8 000 Ft

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
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KREPCSIK
ALVÁZ & MOTORMOSÓ
Tát, József A. u. 37.

Igény esetén kezelés akár az otthonában is!

• Otthoni (50 perces) kezelés 10 000 Ft

Garai Sass Diána

Telefon: +36/30-233-6165
E-mail: sassdiana86@gmail.com

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

okos megoldások nyílászárókra

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

Bejelentkezés: 70/882-9009

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

Smartablak-Dorog-Okosmegoldások-nyílászárókra
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Jelentkezésekor
fel aaSzuperinfó
Szuperinfó
Jelentkezésekor tüntesse
tüntesse fel
2021. július 16.
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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Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.

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

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 (Értékesítő
állásra jelentkezésnél angol nyelvű 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!

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

LAPZÁRTA:
KEDD 12.00 ÓRA

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az
alábbi munkakör betöltésére:

Ú J!

CNC ESZTERGÁLYOS
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

FŐBB FELADATOK:
• CNC esztergagép programozása
• Gép beállítása műszaki rajz és dokumentáció alapján
• Egyedi és kis szériás alkatrészek megmunkálása
• Az elkészült alkatrész méreteinek és rajzi előírásoknak
való megfelelőségének ellenőrzése
ELVÁRÁSOK:
• Szakirányú műszaki végzettség
• Műszaki rajz olvasási ismeret
• Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság,
terhelhetőség

Ú J!

MUNKAREND:
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
AMIT KÍNÁLUNK:
• Próbaidő után kiemelt bérezés
• 13. havi fizetés
• SZÉP kártya
• Céges buszjáratok, munkába
járás támogatása
• Klimatizált, biztonságos,
rendezett környezet
• Hosszú távú munkalehetőség

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

www.euroknife.hu

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT
– SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE
Női és férfi munkatársakat keresünk

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.

Éjfélig nyitvatartó,
esztergom-kertvárosi

Pala
pizzériába
gyakorlattal
rendelkező

KONYHALÁNYT
keresünk!

+36/30 277 1822

44

ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. július 16.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

A GMD CAST Hungary Kft.

magasnyomású alumínium
öntödébe és megmunkáló
üzemébe
keres munkavállalókat

CSATLAKOZZ A GMD
CSAPATÁHOZ!
LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY
VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

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@
Az intézményi bútorozás piacvezető gyártó
és forgalmazó cége zsámbéki telephelyére
keres munkatársat az alábbi munkakörbe
azonnali kezdéssel:

Tehergépkocsi-vezető
(7,5 t , vagy 12 t)

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

Feladat:

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

gmdcast

• Bútorok kiszállítása a vevőknek
(napi 1-4 címre)
• Alapanyagok, és félkésztermékek
szállítása beszállítótól az üzembe
• Csak 1 napos fuvarok teljesítése
(Zsámbék – vevő – Zsámbék)
• Belföldi fuvarozás, csak nagyon
ritka esetben Szlovákia
határmenti területére
Elvárások:
• C kategóriájú jogosítvány
• 1-3 éves vezetési gyakorlat
• Önálló munkavégzés
Amit biztosítunk:

BEUGRÓS PIZZA
SZAKÁCSOT és
BEUGRÓS FUTÁR
KOLLÉGÁT
keresünk
PIZZA SZAKÁCS FELTÉTELEI:
• Tudjál pizza tésztát kézzel
nyújtani
• Gyorsaság
• Precízitás
• Megbízhatóság
• Pár év tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK NEKED:
• 1500 Ft / óra ( nettó) bér
(+ forgalom utáni bónuszok)
• Étkezés, ásványvíz, kávé,
munkaruha ( térítésmentesen)
• Korrekt, jó hangulatú csapat
• Heti 2-3 munkanap
• Megbecsülés

FUTÁR FELTÉTELEI:
• Saját autó előny, de igény
szerint céges autó is
megoldható
• Megbízhatóság
• Kedves kommunikáció
• Helyismeret
• 5 munkanap/ hét
AMIT KÍNÁLUNK NEKED:
• Korrekt fizetés
• Étkezés
• Ásványvíz és kávé
• Munkaruha
• És egy jó csapat

Jelentkezés:

Pizzati Kft. Esztergom, Kossuth L.u. 2.

+36-70/883-0423

• Versenyképes jövedelem
• Hosszú távú bejelentett
munkalehetőség
Munkavégzés helye:
• Zsámbék
Pozíció területe(i):
• Szakmunka
• Gépjárművezető / sofőr / futár

Hívjon!

06 20 926 4367
A Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

– ELSŐSORBAN FÉRFI –
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

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

TETŐFEDŐT és
BÁDOGOST,
illetve
SEGÉDET

felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

Tel.: 30/9413-775

MUNKALEHETÕSÉG
PILISVÖRÖSVÁRON!

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola

PILISVÖRÖSVÁRI ASZTALOS
ÜZEMBE KERESÜNK

TESTNEVELŐ TANÁRI
és óraadót (heti 8 órában) HITOKTATÓI

főállású oktatót keres

ASZTALOS

munkatársat

Feladat:
Bútorok összeépítése, helyszíni
beszerelése

munkakör betöltésére 2021. szeptember 1-jétől.
Jelentkezni lehet főiskolai/egyetemi végzettséggel, megfelelő tanári szakképesítéssel, részletes
szakmai önéletrajzzal, legkésőbb 2021. augusztus 18-áig,
E-mailben: kolpingesztergom@gmail.com vagy
Levélben: Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 22.

FELÜLETKEZELÉSBEN
JÁRTAS munkatársat
Feladat:
MDF anyagok előkészítése alapozásra
és ezek felületkezelése, fényezése

Bővebb információ: a 06/33/520-165 -ös telefonszámon.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Kiemelt bérezés
• Családias légkör
• Igényes munkakörnyezet
• Munkaruházat

Tűzifatelepre
GÉPI
FELDOLGOZÁSRA

Pilisvörösvár Fácán u. 6.

esztergom kertvárosi

BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT

telephelyre!

Bér megegyezés szerint!

Pázsit és Tűzifa Bt.

Érd.: Tát, József Attila u. 27.
+36 30 300 5626, +36 33 444 694

06-20-329-9519

ferzsu2@indamail.hu

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az
alábbi munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-CNC GÉPKEZELŐ

Ú J!

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

FŐBB FELADATOK:
• CNC esztergagép kezelése
• Egyedi és kis szériás alkatrészek megmunkálása
• Az elkészült alkatrész méreteinek és rajzi
előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzése
ELVÁRÁSOK:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság,
terhelhetőség
ELŐNY:
• Műszaki rajz olvasási ismeret

MUNKAREND:
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
AMIT KÍNÁLUNK:
• 13. havi fizetés
• SZÉP kártya
• Céges buszjáratok, munkába járás
támogatása
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
környezet
• Hosszú távú munkalehetőség

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

www.euroknife.hu

FAIPARI ÉLZÁRÓ és LAPSZABÁSZ GÉPRE

munkatársat
keresünk

További információ és jelentkezés fényképes önéletrajzzal!

Elérhetõség:
+36205982477

Táti telephelyre egyműszakos munkarendbe,
azonnali belépéssel keresünk

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

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

• ÁPOLÓ
• SZAKÁCS
• TAKARÍTÓ
• VILLANYSZERELŐ
A JELENTKEZÉS RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK:
• Önéletrajz
• Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata
• Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és az 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
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elkövethetsz az, hogy meg sem próbálod.”

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
2021. július 16.
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

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/

KERÉKÖSSZESZERELŐ
MUNKATÁRSAKAT

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

AMIT CSINÁLNI KELL:

Autó alkatrészeket / kerekeket 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

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.

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN TUDSZ
JELENTKEZNI:
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.

ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
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reklámújságot és a facebook megjelenésünket.
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SOLYMÁRON!
ÁLLÁSLEHETŐSÉG MUNKA
Akár azonnali kezdéssel is keresünk
a KREPCSIK
TÜZÉP

LAKATOS, CO HEGESZTŐ
kollégákat hosszútávú munkára és

( Tát József A. u. 37.) alatt keres
építőanyag kereskedésbe

TARGONCÁST

SZÜKSÉGES:
• OKJ-s targonca
jogosítvány
FELADATAI:
• Árukiadás-áruátvétel
• Udvari teendők a
tüzépen

• Napi 8 óra munkavégzés
• Havi 2 szombat délelőtt
kötelező
ELŐNY: Bobcat ismerete
FIZETÉS: Megbeszélés
szerint

FÉRFI MUNKATÁRSAKAT
FÉMIPARI JÁRTASSÁGGAL
Kulturált munkakörnyezet,
kiemelt bérezés bejelentéssel, heti kifizetéssel.
Bejárástámogatás, munkaruha, juttatások.

Órabér: nettó 1.700.- Ft- tól

Személyes megbeszélésre jelentkezés:

20/934-6852 Töreky Zsolt cégtulajdonos

HOSSZÚTÁVÚ BEJELENTETT MUNKALEHETŐSÉG!

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.

Érd: 30/853-2004 Krepcsik Melinda

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az
alábbi munkakör betöltésére:

Ú J!
Pilisvörösvári fémmegmunkáló
üzemünkbe azonnali
munkakezdési lehetőséggel

•MŰSZAKI
ELŐKÉSZÍTŐ
•CO/AWI HEGESZTŐ
•CNC ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ
•CNC MARÓS
•HAGYOMÁNYOS
ESZTERGÁLYOS
• ÖSSZESZERELŐ
munkatársat keresünk.
ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precizitás,
önálló munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség
AMIT AJÁNLUNK:
• Versenyképes jövedelem
• 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
Süttői vendéglőbe
SZAKÁCSOT, PIZZASZAKÁCSOT,
/autóval rendelkező/ FUTÁR
munkatársat keresünk! Jankó
Vendéglő Tel: 06-30-331-7434

Tokodaltáró

önmagára, és
munkájára
igényes

NŐI KONYHAI
MUNKATÁRSAT

keres.
Tel: 06-20-365-9493

SÍKKÖSZÖRŰS

FŐBB FELADATOK:

MUNKAREND:

ELVÁRÁSOK:

AMIT KÍNÁLUNK:

• 2 műszakos (6:00-14:00, 14:00-22:00)

• Síkköszörűn történő fémmegmunkálás

• Felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés

Ú J!

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
• Szakirányú végzettség
• Műszaki rajz, illetve mérőeszköz ismerete

• 13. havi fizetés
• SZÉP kártya
• Céges buszjáratok, munkába járás
támogatása
• Biztonságos, rendezett környezet
• Hosszú távú munkalehetőség

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait
a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.

www.euroknife.hu

Szakemberek fejléc

SZAKEMBEREK

2021. július 16.

Szolgáltatók

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

ABLAK SPECIALISTA
RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!
Szép Tamás

70/320-7021

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát
ETTS
kínáljuk egyedi
ED
kivitelben és
0
1 0%
méretben!
I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

- Hőszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere
E LÉ G
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www.faablakmester.hu

ALUDOBOZOD MOST

MÉG TÖBBET ÉR!
+33%
Az akció
2021. július 1-től
október 31-ig tart.

BUDAKALÁSZ
AUCHAN
SOLYMÁR
AUCHAN
SZENTENDRE
INTERSPAR

www.mindendoboz.hu

Szakemberek fejléc

SZAKEMBEREK

2021. július 16.
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Szolgáltatók

AKCIÓS

AA 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT
69 Ft/kg

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

MUNKARUHA MILITARY
VÉDŐFELSZERELÉS

ÁCS-TETÕFEDÕ

régi tetõk felújítása, javítása,
Lindab tetõ, új tetõk készítése,
SOS munkák is.
Minden egyéb tetõmunkák
kivitelezése számlaképesen!
Telefon: 06-70/757-5455

BEMUTATÓTERMÜNK:
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth Lajos út 53.

NYITVA TARTÁS:
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30
Már a

TŰZIFA
AKCIÓ!

PALATETŐK

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

Hárs /ömlesztve, hasítva/
14.000 Ft/m3

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

A KC I Ó! Ingyen kéményfelújítás,

-en és a
-n is megtaláltok!

(Nagyállomás)
Nyitvatartás:
hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig

50% ereszcsatorna felszerelés.
15-25% kedvezmény!

16.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/

Tel.:06-20/328-0466

18.500 Ft/m3

ÁCS TETŐFEDŐ
BÁDOGOS
+36 30 580 6916

Tel: +36-20/260-0573

VASTELEP ÉRD
Tisztelt Beszállítóink!

NYÁRI előjegyzőknek 2021. 07. 31-ig

17.000 Ft/m3

AA 5838419

TESZTELJE MŰKÖDÉS
KÖZBEN SZEMÉLYESEN
LEENDŐ KLÍMA KÉSZÜLÉKÉT!

Keressétek megújult étlapunkat!

Tel.: 06-20/254-7428,
06-31/318-2609
TŰZIFA
AKCIÓ!

+36 /70-222-63-46

KLÍMABERENDEZÉSEK
értékesítése, telepítése,
karbantartása rövid határidővel

06 33 400 748

(áthelyezés, teljesítmény
növelés, új kiépítés)

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán

ESZTERGOM

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

Házak, lakások felújítása,
villanyóra szerelés

17.000 Ft/m

FARM BURGER

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

KIS LÁSZLÓ

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

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

VILLANYSZERELÉS

3

STREET

AIRSOFT KÉS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. július és augusztus hónapokban
a telepünk PÉNTEKI NAPOKON szabadság miatt ZÁRVA tart!
Pénteki napok július hónapban: • július 9. • július 16. • július 23. • július 30.
Pénteki napok augusztus hónapban: • augusztus 6. • augusztus 13.
• Augusztus 16-22-ig a telep szabadság miatt ZÁRVA tart! • augusztus 27.
2021. szeptember hónaptól a telepünk teljes nyitva tartással várja Önöket!
Megértésüket köszönjük! Ferro Breaker Kft vezetősége

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

Tel.:

06 23 360 149

VAS:
LEMEZ:
Akkumulátor:

90 Ft/kg
80 Ft/kg
210 Ft/kg

Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék
esetén tehergépkocsit biztosítunk.
Autókarosszériát csak darabolva
és fémtiszta állapotban veszünk át!

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS
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Kecskés Tamás kőműves mester
ELADÓ INGATLANOKAT
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

Esztergom, Visegrád, Dorog, Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében
Elérhetőségünk: E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796, 06-33-520-810

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

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN

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
129m2), 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, melléképületek. Irányár: 21MFt
20/336-4936
Eladó lakás Esztergomban a
Bánomi lakótelepen. VI. emeleti, 2 szoba+hall, erkély, 55m2-es,
távfűtéses. Irányár: 19,5MFt
20/336-4936
Eladó Esztergomban Bánomi ltpen egy I. emeleti, erkélyes lakás, 2
szoba, 50m2-es, üres költözhető.
Irányár: 22 MillióFt 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, hőmennyiségmérős 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 gazdasági 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
Esztergomban. 1szoba + nappali,
tárolóhelyiség. Házközpontifűtés,
olcsó rezsi. Hasznos alapterület 58m2. Zárt udvarban kocsi
beállóval. Irányár: 32,4Millió Ft
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
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 terasszal 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
Budapest, Békásmegyeren eladó
lakás. Liftes épületben, 4. emeleti távfűtéses lakás egyedi hőmen�nyiségmérővel. 52m2-es, 2 szobás. Felújított fürdő, új redőnyös
nyílászárók, új konyhabútor tartozék. Olcsó rezsi. Irányár: 33Millió
Ft 20/336-4936
Eladó Esztergomban, a Móricz
Zsigmond ltp földszinti 2 szobás
50 nm erkélyes lakás. Erkélyes,
egyedi mérőórás, klíma, nyílászárók egyrésze cserélve. Ár: 22,8 MFt
20/412-4557.
Garázst vennék Esztergomban!
+36-70/941-7152
Eladó Dorog központjában 2 szintes, összközműves családi ház (2
különálló lakás). Befektetésnek,
vállalkozásnak is kiválóan alkalmas. Ir.ár: 39,9 MFt. 06-30955-4010 17 óra után
ÉLETJÁRADÉK! FOLYAMATOS HAVI
járadék, akár több millió forint egyösszegű kifizetéssel, haszonélvezettel ill. tartozással tehelt ingatlan felvásárlása. 24 órán belül készpénzhez juthat. 06-70/677-9055
Soproni, jófekvésű, 62 nm-es,
földszinti, felújított téglakást cserélnék esztergomi lakóingatlanra:
06-70/356-4636
Eladó lakás Esztergomban az Irinyi utcában. IV. emeleti, 43m2-es,
1,5 szoba, új nyílászárók, hőtárolós villanyfűtés. Irányár: 17,8MFt
20/336-4936

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
Garázs kiadó Esztergomban!
+36-70/941-7152
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Tel.:06-70/941-7152

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 kauci 20/336-4936
Esztergom, Dobogókői úton, a Tesco közelében, 1db külön bejáratú,
bútorozott, 1 személyes apartman
hosszútávra kiadó. 85e Ft/hó rezsivel együtt, 1 havi kaució szükséges.
06-30-204-5112
JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, és ezek alkatrészeit: BMW,
Zündapp, Csepel, Pannónia, Jawa,
Simson, MZ, Romet, lehet hiányos,
üzemképtelen, minden érdekel,
házhoz megyek, készpénzzel fizetek! 06-20-5196079
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
Régi öreg motorkerékpárokat vásárolnék! 06309509170
ÁLLÁS

Éjfélig nyitvatartó, esztergomkertvárosi Pala pizzériába gyakorlattal rendelkező konyhalányt keresünk! +3630 277 1822
Kőművest, festőt, villanyszerelőt
felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev +36-70/941-7152
Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és munkájára igényes női,
konyhai munkatársat keres.
06-20-365-9493
TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFELÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt
keresek hosszútávra. 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
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@gmail.com
címre kérjük. Vozák Csanád e.v.
06(30)454-4276
Dorogi uszoda büfébe keresek megbízható, rugalmas, önállóan dolgozni tudó, vendéglátói
tapasztalattal rendelkező munkaerőt. Május 28-tól a strandszezon végéig! Diákok jelentkezését is várom! Oltottsági igazolvány
nem szükséges! Januska Jessica
06-30-270-6118
BETANÍTOTT és SZAKIPARI MUNKALEHETŐSÉGEK Budapest III.
kerület! AZONNALI KEZDÉS! JÓ
FIZETÉS! Jelentkezés: +36-20350-0472. Get Work Trend Kft.

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
Süttői
vendéglőbe
szakácsot, pizzaszakácsot, /autóval rendelkező/ futár munkatársat keresünk! Jankó Vendéglő
06-30-331-7434
DKD Kft. megbízható, önállóan dolgozni akaró és tudó, építőipari szakmunkások és építőiparban jártas
munkavállalók jelentkezését várja.
Bér megegyezés szerint.Érdeklődni
és jelentkezni a +3630/6309627
Esztergomi fémipari cég keresi dolgozni akaró munkatársait,
fémiparban szerzett tapasztalat
és hegeszteni tudás előny! Állandó délelőtt, bér megegyezés szerint! Környékbeliek jelentkezését
várjuk! KÜWERK Steel Kft. +36
30 830 4502
Táti telephelyre faipari lapszabász
és élzáró gépre keresünk betanított munkásokat!Egyműszakos
munkarendbe, azonnali belépéssel! Bér megegyezés szerint! Poliforg 2000 Kft. Tát, József
A.u.27.,06303005626, 06 33
444694
Tűzifatelepre gépi feldolgozásra
munkatársat keresünk esztergomkertvárosi telephelyre! Pázsit és
Tűzifa Bt. 06-20-329-9519
Co2 hegesztőket keresünk Gödöllőre nettó 2000 Ft/óradíj, lakatosokat, ipari festő-fényezőket nettó 1750 Ft/óradíj. Hosszú távú
munkalehetőség, szállást biztosítunk vagy utazási költségtérítést.
Extrackt-Pro Kft. femmunka.eu@
gmail.com +36/70-384-7636,
+36/20-370-5412
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. 30/9945943
TÁRSKERESŐ

52 éves, 170 cm magas, 70 kg,
egyedülálló férfi korban hozzáillő
társát keresi, Dorog és környéke,
hosszútávra! 06-30-306-6965
VEGYES

Vásárolok régi motorkerékpárokat, alkatrészeket! Simson, Berva,
Komár, Mz, stb! 06706503168
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Régi szocialista személyautókat
és pedálos kisautókat vásárolnék!
06309509170
SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477
Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - Nagy Sándor
06-20-321-0601
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
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Galbács Lajos kőműves e.v.
06-70-673-6066
Duguláselhárítás 06-20-348-8720
Villanyszerelést vállalok! +3670/ 941-7152
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
Ács, tetőfedő munkát vállalok!
+36-70/941-7152

Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, tetőjavítást, cserepeslemezelést, ereszcsatornázást,
széldeszkázást,
tetőáthajtást,
lapos-tetők szigetelését, egyéb
kisebb javításokat vállalok. 0620- 917 -2422
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, kúpkikenést, tetőjavítást,
széldeszkázást, ereszcsatornázást,
cserepeslemezelést, hőszigetelést,
cserépmosást, házak tatarozását.
Kiszállás ingyenes. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény 2021. július
31-ig. 06-30-375-9762. 06-70655-9878. 06-20-626-3481
Bármilyen ács, tetőfedő, bádogos,
tetőáthajtás, cseréplécezés, fóliázás, cserepeslemez, új tető készítés, ereszcsatornázás, kúcserépkikenés, kőművesmunkák, hőszigetelés, kültéri festés, beltéri festést vállalok. Hívjanak bizalommal!
Augusztus 19-ig 10% kedvezmény
a végösszegből. Anyagbeszerzéssel is. 20/562-9322
Tetőfedő mester vállal bádogos,
ács munkát, cseréplemez átrakást,
cseréplécezést, kisebb tetőjavítást,
lapostető szigetelést anyaggal
együtt is. Ingyenes felmérés, azonnali kezdés. 0620/240-1572
Fűkaszálást, favágást és egyéb
kerti munkákat vállalok! Hívjon
bizalommal! 06-30-492-0530
Vállaljuk épületek, kerítések,
garázsok bontását, továbbá kisebb
gépimunkákat, térkövezést, betonozást, egyéb kőműves munkákat. Zöldhulladék kezelésével is
foglalkozunk: fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon bizalommal!
06-70-2044859

RIDE IN Kft.

Esztergomi munkahelyre munkatársakat keres

L AK ATOS
munkakörbe.

Előny:
1-2 év szakmai tapasztalat
CO-val való hegesztésben gyakorlat
Amit ajánlunk:
Versenyképes jövedelem
Jó munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben
Teljes munkaidős állás
Nappali műszak
Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása

Részletekért hívjon bennünket a
06-20-381-3818 telefonszámon.

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

Július hónapban érvényes kuponjaink értéke:
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SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!
ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!

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

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

PALATETŐ bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel.Ingyenes árajánlat készítés.Kedvezmény 10%.
www.
Duguláselhárítás falbontás nél- 06-30/229-2206,
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép- palatetofelujitasjavitas.hu
pel, hétvégén is, garanciával! Pala tetők bontás nélküli felújítá06-70/233-0673
sa, lapos tetők szigetelése. 25 éves
Házi vízmű telepítés, szivattyú kar- tapasztalattal. Ingyenes helyszíni
bantartás és telepítés, hibaelhárí- felméréssel. 0630/254-9959
web: palaszigfer.hu
tás. +36204172969

www.palapizza.hu

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

Tetőfedő, bádogos, ács munkát
vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből, lapostető szigetelés.
0620/281-2547
Tetőfedő, bádogos, ács munkát
vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből, lapostető szigetelés.
+3630/478-9245
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583

Együtt Regina Gyógyulásáért!
Szörnyű tragédia érte a családot idén márciusban. Sajnos az édesanya és két gyermeke szemtanúi voltak a nagypapa halálának.
Reginát sokkolta az elvesztése, majd napról
- napra furcsa tünetek jelentkeztek nála.
Március közepén Regina átesett egy hányásos víruson, melynek során egyensúly zavar jelentkezett.
Ekkor infúziós kezelést kapott, minek hatására
megszűnt a hányás, de az egyensúly probléma
továbbra is fennállt. Közölték velünk, hogy másnap neurológus fogja Reginát vizsgálni. További
vizsgálatokat (MR, CT.) nem is végeztek, nem
látták értelmét mondván, hogy a vírus támadta meg az egyensúlyért felelős ideget,
így hazaengedtek.
Március 28-án szörnyű tragédia ért minket. Két kislányommal együtt sajnos
szemtanúi voltunk édesapám halálának.
Reginát annyira sokkolta papája elvesztése, amit mai napig nem tud feldolgozni, hogy napról - napra furcsa tünetek
jelentkeztek nála. Teljes jobboldali
gyengülés, szintén előjött az egyensúly probléma, egyre nehezedő járás, nyálcsorgás, beszéde lelassult.
Április 12-én jeleztem a gyermekorvosunk felé ezeket a tüneteket, aki agyvérzés gyanújával azonnal a
sürgősségire utalt minket. Ott megtörtént a vérvétel, MR-t készítettek, és ekkor tudtuk meg a szörnyű
hírt. A protokoll szerint ez egy GYÓGYÍTHATATLAN
és NAGYON AGRESSZÍV AGYDAGANAT. Amit műteni sem lehet sajnos a rossz elhelyezkedése miatt.
(Agytörzsi glioblastoma multiforme.)
8 nap múlva biopsziát végeztek, minek következményeként beödémásodott a daganat. Ezért április 28-án beültettek a kis fejébe egy shunt-öt, ami
elvezeti az agyvizet a fejből a gyomorba. Ekkor beadtunk egy kérelmet a NEAK-hoz, hogy egy külföldi

célzott protonterápiás sugárkezelésben vegyünk
részt, amit sajnos elutasítottak.
Május 25-én elkezdtük a sugárkezelést és mellette
párhuzamosan a kemoterápiát (TMZ) is, kapszula
formájában. Június 28-án megkapta az utolsó, 26dik sugárkezelést is. Várjuk 6-8 hét múlva a friss MR
felvételt...
Jelenleg egy kölni immun-onkológiai kezelésre
gyűjtünk (iozk.de), ennek finanszírozására kérnénk
segítséget!
Reménykedünk és hiszünk benne és persze a Jó Istenben is, hogy meg fog gyógyulni Regina!
REGINÁT ÖN IS KÖZVETLENÜL TÁMOGATHATJA,
HOGY A BETEGSÉG ÁLTAL MEGNÖVEKEDETT
KIADÁSOKAT A CSALÁD KÖNNYEBBEN
TUDJA ELŐTEREMTENI.
Egy telefonhívással, sms-el is segíthet:
hívja az Együtt a Lekámiás Gyerekekért
Alapítvány Adományvonalát, a 13600as telefonszámon és a gépi hang után a
71-es kód, vagy küldje el sms-ben a
71-es kódot.
Nagyon szépen megkérünk Mindenkit, hogy ha teheti és szeretne segíteni, hozzájárulni Regina jövőbeli kezelési és egyéb
járulékos költségeihez, illetve hogy minél szebbé,
tartalmasabbá tegyük számára az elkövetkezendő
időszakot, az az alábbi bankszámlára megteheti.

Bankszámlaszám: 11773384-01655328
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
HU60117733840165532800000000
Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB
Csapó Tibor és Csapóné Kunkli Krisztina
Közleménybe kérjük beírni, hogy ADOMÁNY!
Elérhetőség: 06-30/2020-628

Hálás köszönettel: Regina szülei
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FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ
2534 Tát, József A. u. 27. |
Tel.: +36-33/504-920

Nyitva: H-P: 7.00-16.00, Szo: 8.00-12.00

FÜRDÔSZOBA BÚTOROK,
SZANITEREK, KIEGÉSZÍTÔK

Cím: Esztergom, Táti út 20. |
E-mail: csempe.poliforg@gmail.com
Fürdõszoba szalon +36-30/837-4361 |
Barkácsbolt: +36-33/311-201

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK
hatalmas választékban

A képek illusztrációk.

Üzletünkben
prémium
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK,
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

FÜRDÕSZOBA SZALON

BÚTORLAP SZABÁSZAT
A környék legmodernebb gépparkjával várjuk a tisztelt
megrendelőink méretre vágási igényeit, néhány napos határidővel.

TERMÉKKÍNÁLATUNK:

· OSB lapok, rétegelt lemezek, munkaés bútorlapok
· Tolóajtók, fémrácsok, fogantyúk
· Bútordíszítô elemek, Blum vasalatok
· Csempék, járólapok, szaniterek, mosogatók
· Zuhanykabinok, kádak, zuhanyajtók
· Fürdôszoba bútorok, WC-k, mosdók
· Murexin csemperagasztók, fugák, mûanyag
és fém élvédôk
· ipari és barkács gépek
· Milesi festékek

779879

FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK
a praktikusság jegyében

