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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

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

                                • TETŐTÉRI ABLAKOK

NYÁRI AKCIÓK!
2510 Dorog, Köztársaság út 13.
info@smartablak.com

+36 70 626 3288 +36 70 314 0807
smartablakdorog
Smartablak-Dorog-Okos-megoldások-nyílászárókra

www.smartablak.com

BÍZZA PROFIKRA INGATLANÜGYEIT! 
ELADÓ, KIADÓ INGATLANOK ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGÉBEN.

Elérhetőségek:
+36 70 626 32 88
+36 30 503 14 81
info@smartablak.com




A Lechner Holding AG. magyarországi leányvállalata

FAIPARI BETANÍTOTT MUNKATÁRS 
munkavállalóval bővíti csapatát.

Elvárásaink:
•  A szakmai előírásoknak megfelelően, 
   a megrendelői igények alapján hajtja 
   végre a fa alapanyagokból  készült 
   termékek teljeskörű megmunkálását;
•  munkavégzése során az ügyfelek 
   minőségi elvárásait tartja szem előtt 
   a gazdaságosság  fi gyelembevételével;
•  hatékony anyag- és 
   készletgazdálkodás;
•  az elkészült termékek ellenőrzése.

Ajánlatunkról bővebben weboldalunkon tájékozódhat. 
https://www.mylechner.de/hu/a-vallalat/karrier/

Várjuk fényképpel ellátott önéletrajzát a job@lechner.hu e-mail címre. 

Szívesen biztosítunk lehetőséget pályakezdő fi ataloknak is! 
Munkavégzés helye: Tát

Amit kínálunk: 
•  Egyműszakos-, kiszámítható 
   munkarend, szabad hétvégékkel;
•  kiegyensúlyozott, stabil vállalati 
   háttér;
•  versenyképes, 100%-ban bejelentett 
   jövedelem;
•  bejárási költségtérítés + cafeteria;
•  fejlődési lehetőség;
•  jó csapatszellem.

Egészségügyi 
kártevőirtás

Rovar- és 
rágcsálóirtás

+36-70-618-7726

Hangyák, 
Darazsak, 
Csótányok, 
Atkák, Bolha, 
Pinceászka, 
Ezüstös 
pikkelyke, 
Ágyi poloska, 
Egér vagy 
Patkány 
zavarja 
nyugalmát?

Keressen 
bátran!

DÉR NORBERT

KREPCSIK
ALVÁZ & MOTORMOSÓ

Megnyitottunk!

Bejelentkezés:  70/882-9009

Tát, József A. u. 37.
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Önállóan dolgozni 
tudó  ÁCSOT, 
TETŐFEDŐT és 
BÁDOGOST, 
illetve 
SEGÉDET 
felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

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.

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola 
főállású oktatót keres TESTNEVELŐ TANÁRI 

és óraadót (heti 8 órában) HITOKTATÓI 

munkakör betöltésére 2021. szeptember 1-jétől.

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

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

BETANÍTOTT MUNKA-CNC GÉPKEZELŐ 

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

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

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  13. havi fi zetés 
•  SZÉP kártya
•  Céges buszjáratok, munkába járás 
   támogatása
•  Klimatizált, biztonságos, rendezett 
   környezet
•  Hosszú távú munkalehetőség

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
ÚJ! ÚJ!

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

PILISVÖRÖSVÁRI ASZTALOS 
ÜZEMBE KERESÜNK 

ASZTALOS 
munkatársat 
Feladat: 
Bútorok összeépítése, helyszíni 
beszerelése 

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

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

Elérhetõség: 
+36205982477 
Pilisvörösvár Fácán u. 6.
 ferzsu2@indamail.hu

MUNKALEHETÕSÉG 
PILISVÖRÖSVÁRON! 

További információ és jelentkezés fényképes önéletrajzzal!

Feladat:

• 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:

•  Versenyképes jövedelem
•  Hosszú távú bejelentett  
 munkalehetőség

Munkavégzés helye:

• Zsámbék

Pozíció területe(i):

• Szakmunka
• Gépjárművezető / sofőr / futár

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)

Hívjon!
06 20 926 4367

SEGÉDMUNKÁST 
felveszünk, napi 
rendszereséggel! 

Kovács Márk 

06-70-397-8434
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vagy lépj velünk
kapcsolatba
a 06 70 795 3410-es
telefonszámon!

Munkabérelőleg-
igénylési lehetőség

Az alap-
és pótszabadságokon
felül plusz szabadságot
is biztosítunk*

2 műszakos
munkarend
8 órában,
hétfőtől péntekig

Jelentkezz vagy kérj visszahívást még ma 
megújult karrieroldalunkon: karrier.suzuki.hu,
vagy lépj velünk kapcsolatba a 06 70 795 3410-es
telefonszámon!

*   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.

LEGYÉL TE IS MUNKATÁRSUNK
ESZTERGOMI GYÁRUNKBAN!
Belépés már a felvételi nap hetében!

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

Kereseti
lehetőség nettó
228 000 – 232 000 Ft**
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Suzuki_HR_toborzo_szorolap_A5.pdf   1   5/27/21   07:48
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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.

 

  

www.deponia.hu          Depónia Nonprofit Kft. 
  

A Depónia Nonprofit Kft.  
SOLYMÁRI TELEPHELYÉRE  

hosszútávra keres megbízható munkatársakat az alábbi pozíciókba:  
 RAKODÓ 

 

Feladatok: 

• Hulladékgyűjtő edények mozgatása, 
szakszerű ürítése 

• Hulladékgyűjtő zsákok gyűjtőjárműbe 
helyezése 

• Gépkocsivezető munkájának segítése 
• Gyűjtés és szállítás közben kiszóródott 

hulladék feltakarítása 

Elvárások: 

• 8 általános iskolai végzettség 
• Büntetlen előélet 
• Pontos napi munkakezdés (munkakezdés 

ideje: minden reggel 6:00 órakor) 
• Fizikai állóképesség 
• Alkalmazkodó képesség 

“Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött 
személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges 
mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a 
részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb 
tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.” 

 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken: 
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. 

E-mail: munkaugy@deponia.hu 
 

Érdeklődni hétfőtől - csütörtökig 8.00 - 15.00 óráig, pénteken 8.00 - 13.00 óráig 
a 06-22/504-413-as telefonszámon lehetséges. 

 

 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ 
 

 

Feladatok: 

• Hulladékgyűjtő járművek vezetése 
• A napi és heti járattervben meghatározott 

menetrend betartása, a hulladékbegyűjtés 
biztosítása 

• A rakodó személyzet irányítása 

Elvárások: 

• C” típusú jogosítvány 
• GKI kártya 
• Tehergépjárművezetői gyakorlat 

Előny: 

• Könnyű- és nehézgépkezelői jogosítvány 
• Települési hulladékgyűjtő, szállító képesítés 

Amit kínálunk: 

• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem 
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség 
• Azonnali munkakezdési lehetőség 
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás 
• Útiköltség térítés 

 

77
30

57

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

Pala 
pizzériába 

gyakorlattal 
rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822 TANÍTS ON!
A MEGÚJULÓ SZAKKÉPZÉSBEN

AZ ESZTERGOMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM AJÁNLATA 

TANÁROKNAK, OKTATÓKNAK
A bővülő ESZC az alábbi munkatársak 

jelentkezését várja

BETÖLTHETŐ OKTATÓI ÁLLÁSOK:
•  Informatika szakos tanár
•  Angol nyelvtanár
•  Gyakorlati oktatásvezető
•  Matematika-fi zika tanár
•  Német nyelvtanár
•  Laboráns
•  Magyar-történelem szakos tanár 
•  Közgazdász (pénzügy és kereskedelem-
    marketing szakon)
•  Villamosmérnök oktató
•  Biológia-kémia szakos tanár
•  Közlekedés és szállítmányozás 
    (logisztika) szakos tanár
•  Gépészmérnök oktató
•  Testnevelés szakos tanár
•  Turizmus-vendéglátás szakos tanár 
    vagy  szakoktató 

Versenyképes tanári, oktatói bérek
Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15.

A jelentkezéseket elektronikus úton a következő 
címre várjuk: ugyfelszolgalat@eszc.eu 

Részletes információk: ESZC Titkárságán
 +36 70 684 8669

Esztergomi Szakképzési Centrum
www.eszc.eu

           Esztergomi Szakképzési Centrum

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

RIDE IN Kft.
Esztergomi munkahelyre munkatársakat keres

L A K ATO S 
munkakörbe.

Részletekért hívjon bennünket a 
06-20-381-3818 telefonszámon.
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„A legnagyobb hiba, amit az életben 
elkövethetsz az, hogy meg sem próbálod.”

Bővebb információ kérhető: 
+36-33-542-400

Ha kitartó, céltudatos és  jó csapatjátékos 
vagy, valamint hosszú távú munkát 

keresel egy megbízható cégnél, akkor 
ez a hirdetés neked szól!

Jelentkezésedet követően lehetőséged nyílik egy 
személyes elbeszélgetésre és gyárlátogatásra.

        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,   
     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

BETANÍTOTT, FIZIKAI 
ÁLLÓMUNKÁRA KERESÜNK 

ÖSSZESZERELŐ/
KERÉKÖSSZESZERELŐ

MUNKATÁRSAKAT

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

       
 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.

HA FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET 
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN TUDSZ 
JELENTKEZNI:
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LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRASzentendre, 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

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

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

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

 CNC ESZTERGÁLYOS 

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

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

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Próbaidő után kiemelt bérezés
•  13. havi fi zetés 
•  SZÉP kártya
•  Céges buszjáratok, munkába 
   járás támogatása
•  Klimatizált, biztonságos, 
   rendezett környezet
•  Hosszú távú munkalehetőség

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
ÚJ! ÚJ!

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 Offi  ce 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! 

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 
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MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel is keresünk 

LAKATOS, CO HEGESZTŐ 
kollégákat hosszútávú munkára és 

FÉRFI MUNKATÁRSAKAT
FÉMIPARI JÁRTASSÁGGAL 

Kulturált munkakörnyezet,
kiemelt bérezés bejelentéssel, heti kifi zetéssel.

Bejárástámogatás, munkaruha, juttatások.
Órabér: nettó 1.700.- Ft- tól

Személyes megbeszélésre jelentkezés: 
20/934-6852 Töreky Zsolt cégtulajdonos

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

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

SÍKKÖSZÖRŰS

Piliscsabai telephelyünkre keresünk munkatársat az 
alábbi munkakör betöltésére:

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

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  13. havi fi zetés 
•  SZÉP kártya
•  Céges buszjáratok, munkába járás 
    támogatása
•  Biztonságos, rendezett környezet
•  Hosszú távú munkalehetőség

FŐBB FELADATOK:  
•  Síkköszörűn történő fémmegmunkálás

ELVÁRÁSOK:
•  Felelősséggel végzett precíz, önálló munkavégzés

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

ÚJ! ÚJ!

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:
• Versenyképes jövedelem
• Egyműszakos munkarend
• Útiköltség térítés 
• Hosszútávú munkalehetőség           
• Fiatalos csapat 

Pilisvörösvári fémmegmunkáló 
üzemünkbe azonnali 

munkakezdési lehetőséggel

•MŰSZAKI 
ELŐKÉSZÍTŐ

•CO/AWI HEGESZTŐ

•CNC  ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ

•CNC MARÓS

•HAGYOMÁNYOS 
ESZTERGÁLYOS

• ÖSSZESZERELŐ 
munkatársat keresünk.

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

Táti telephelyre egyműszakos munkarendbe, 
azonnali belépéssel keresünk 

FAIPARI ÉLZÁRÓ és LAPSZABÁSZ GÉPRE 

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT

 Bér megegyezés szerint!

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.

BAJNAI telephelyre 
keresek temetői 

SÍRKÖVES MUNKÁK 
(összeállítás, felújítás) 

elvégzésére munkaerőt.
Gránit Park  

Tel.: 06-30-525-1971
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A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT 

– SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE
Női és fér�  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.

Amit kínálunk:
• Cafetéria juttatás • Munkába járás költségtérítés  

• Kedvezményes üdülési lehetőség saját üdülőinkben • Önkéntes 
Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás • Balesetbiztosítás, 

szociális, élethelyzethez kapcsolódó juttatások.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével  
az oneletrajzok@dmrvzrt.hu e-mail címen lehet.

Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható
a www.dmrvzrt.hu oldalon.

A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu
weboldalon a TÁRSASÁGUNKRÓL/KARRIER fül alatt található.

Fizikai munkakörökbe:
• VÍZMŰGÉPÉSZ (Szentendre, Tahitótfalu)
• VILLANYSZERELŐ (Szentendre)
• NEHÉZGÉPKEZELŐ (Visegrád)
• HÁLÓZAT ELLENŐR (Szentendre)
• VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ (Szentendre)
• CSATORNAMŰ GÉPÉSZ (Szentendre, Pilisvörösvár)
• VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ (Szentendre, Pilisvörösvár)
• KÖZCSATORNA ÁTÉPÍTŐ ÉS JAVÍTÓ (Szentendre)

Szellemi munkakörökbe:
• MŰSZAKI ELŐADÓ (Szentendre)

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. az alábbi területekre és pozíciókba 

keres munkatársakat Szentendre és 
vonzáskörzete munkavégzési hellyel:

 A Mazsi Kft. 
2 mûszakos 
munkarendbe 

TAKARÍTÓ, 
MOSOGATÓ  
munkatársakat keres 

Jelentkezni: 30/299-3763 
telefonszámon  (Hívható H-P) 8-16-ig

BEUGRÓS PIZZA 
SZAKÁCSOT és

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 fi zetés
• Étkezés
• Ásványvíz és kávé
• Munkaruha
• És egy jó csapat

Jelentkezés: Pizzati Kft. Esztergom, Kossuth L.u. 2.� �

+36-70/883-0423
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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 KC I Ó ! Ingyen kéményfelújítás,  

50%   ereszcsatorna felszerelés.

NYÁRI előjegyzőknek 2021. 07. 31-ig 

15-25%   kedvezmény! 

Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

Tel: +36-20/260-0573

értékesítése, telepítése, 
karbantartása rövid határidővel

KLÍMA-
BERENDEZÉSEK 

BEMUTATÓTERMÜNK: 
2536 Nyergesújfalu, 
Kossuth Lajos út 53.

TESZTELJE MŰKÖDÉS 
KÖZBEN  SZEMÉLYESEN 

LEENDŐ KLÍMA KÉSZÜLÉKÉT!

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!

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

77
98

79
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések

 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.

INGATLAN

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

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 a Honvéd u 
környékén 53 m2, 1 szobás utca-
fronti házrész, fűtése cserép kály-
hával, kamra, tároló az udvarban. 
Irányár: 16MFt. 20/336-4936

Eladó Dorog központjában 2 szintes, 
összközműves családi ház (2 külön-
álló lakás). Befektetésnek, vállalko-
zásnak is kiválóan alkalmas. Ir.ár: 
39,9 MFt. 06-30-955-4010 17 
óra után

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. Irány-
ár: 3,4 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergom Csenkei híd kör-
nyékén, zöldövezeti környezetben 
900m2 parkosított telken: 180m2. 
3 szoba + nagy nappali, téli kert, 2 
fürdőszoba. Épület alatt 2 kocsi beál-
lós garázs+ 35m2.gardrób, kazán-
ház. Szigetelt homlokzat, fa nyílás-
zárók. Fűtése, villany központi, + 
fa elgázosító kazánnal és klímával 
is. A nagy teraszokról és erkélyek-
ről panorámás kilátással. Az udvar-
ban fedett terasz, csúszda, játszó 
tér kis faház. Irányár: 79,990,000 
Ft 20/336-4936

Eladó lakás Dorogon a Fáy lakótele-
pen. 56m2-es, 2 szoba + hallos, 4. 
emeleti. Új nyílászárók, új villanyve-
zetékek és padlóburkolatok. Irányár: 
19,5MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a 
Bánomi lakótelepen. VI. emeleti, 2 
szoba+hall, erkély, 55m2-es, táv-
fűtéses, új műanyag nyílászárók 
és bejárati ajtó. Irányár: 19,5MFt 
20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban 
a Szent Tamás hegyen. 2003-ban 
épült, 38-as porotherm téglából, 
104m2 telken, 2 szintes 117m2 
(71+46), az épület alatt szuterén 
található. Fűtése gáz központifűtés, 
a kertben boltíves pince tartozik 
hozzá. Az épületbe jelenleg közös a 
bejárat a szomszéddal, de kialakít-
ható külön bejárat is. Irányár: 50MFt 
20/421-4557

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

Esztergom, Szentgyörgymezőn hát-
só udvari házrész eladó. 90 m2 tel-
ken, 2 szoba, 60m2-es tégla épü-
let. Központifűtés radiátorokkal. Pin-
ce, kamra, melléképületek. Irányár: 
21MFt 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 Esztergomban Bánomi ltp-en 
egy I. emeleti, erkélyes lakás, 2 szo-
ba, 50m2-es, üres költözhető. Irány-
ár: 22,8 Millió Ft 20/336-4936

Eladó új építésű, erkélyes lakások 
Esztergomban. 44-78m2-es, 1 - 
2,5 szobás lakások. AAA energe-
tikai besorolású, liftes épületben. 
Olcsó rezsi, ház központifűtés. Irány-
ár: 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

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 

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

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. Irány-
ár: 50 Millió Ft 20/336-4936

Garázst vennék Esztergomban! 
+36-70/941-7152

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

Eladó Esztergom Kertvárosban, 
2004-ben épült, 76 m2-es, 1+2 fél-
szobás, szép, alacsony rezsijű, kert-
kapcsolatos, társasházi lakás. Irány-
ár: 35,99 MFt. 06(70)279-1921

ÉLETJÁRADÉK! FOLYAMATOS HAVI 
járadék, akár több millió forint egy-
összegű kifizetéssel, haszonélvezet-
tel ill. tartozással tehelt ingatlan fel-
vásárlása. 24 órán belül készpénz-
hez juthat. 06-70/677-9055

Esztergom belterületén újszerű, 
jó állapotban levő, kertes, csalá-
di házat vásárolnék főutak mellett, 
jól megközelíthetőt. Szuterin szint-
jén 2 gépkocsinak garázs, tároló és 
kazánhelység, a fölött a lakótér egy-
szintű 150-170 nm, melyben nagy 
nappali, 3 szoba, konyha-étkező, 2 
wc, fürdőszoba (kád és zuhany) van. 
Előnye, ha van gardrób és mosóhely-
ség, fedett terasz toldalék. Ajánlato-
kat a 06-30-379-7994 telefon-
számra kérem.

BÉRLEMÉNY

Kiadó új építésű lakások Esztergom-
ban. 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

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakás 
Esztergom, Bánomi lakótelepen, 
IV. emelet. 50m2, erkélyes rész-
ben bútorozott, bútorok megegye-
zés szerint. Bérleti díj: 120’000Ft 
/ hó + rezsi + 2 havi kaució 
20/336-4936

Esztergom, Dobogókői úton, a Tes-
co közelében, 1db külön bejáratú, 
bútorozott, 1 személyes apartman 
hosszútávra kiadó. 85e Ft/hó rezsi-
vel együtt, 1 havi kaució szükséges. 
06-30-204-5112

Kiadó Esztergomban a Béke téren 
első emeleti két szobás frissen fel-
újított lakás hosszú távra. 110000 + 
rezsi + 2 havi kaució.  30 376 
0862

Esztergomi piacon, a sétáló utca 
végén, a Lila sarok Eszpresszó 
KIADÓ cukrászdának-fagyizónak-
vendéglőnek. 06-30-995-4107

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Megunt vagy használt roncsautó-
ját hivatalos adásvételi szerződéssel 
megvásárolom! 06-30-273-3017

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

Eladó Opel Mocca 2023. 02. hóig 
vizsgázott,  új Start/Stop akkumulá-
tor, téli gumikkal és nyomástávadóval 
szerelt téli kerekek, 140 LE, 4x4 haj-
tás. 06-20-9606404

ÁLLÁS

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

Bajnai telephelyre keresek temetői 
sírköves munkák (összeállítás, fel-
újítás) elvégzésére munkaerőt. Grá-
nit Park 06305251971

Kőművest, festőt, villanyszerelőt 
felveszek! Hívj bizalommal! Kecs-
kés Tamás ev +36-70/941-7152

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

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZ-
FELÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt 
keresek hosszútávra. Pl.: tetőfedő, 
kőműves, de lehet tapasztalt segéd-
munkás is, aki jogosítvánnyal ren-
delkezik. Tapasztalt, megbízható, 
korrekt emberek jelentkezését vár-
juk! Nagyon jó kereseti lehetőség! 
Jogosítvány előny! Juhász László ev 
06-20-265-8016

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

Esztergomi fémipari cég keresi dol-
gozni akaró munkatársait, fémipar-
ban szerzett tapasztalat és hegesz-
teni tudás előny! Állandó délelőtt, bér 
megegyezés szerint! Környékbeliek 
jelentkezését várjuk! KÜWERK Ste-
el Kft. +36 30 830 4502

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

Dorogi uszoda büfébe kere-
sek megbízható, rugalmas, önál-
lóan dolgozni tudó, vendéglátói 
tapasztalattal rendelkező mun-
kaerőt. Május 28-tól a strandsze-
zon végéig! Diákok jelentkezé-
sét is várom! Oltottsági igazolvány 
nem szükséges! Januska Jessica 
06-30-270-6118

Villanygenerál Kft. Villanyszere-
lőket vagy villanyszerelésben jár-
tas munkatársat keres. Amit kíná-
lunk: Munkavégzéshez szüksé-
ges felszerelés, azonnali kezdés, 
hosszútávú munka, cafeteria. Mun-
kavégzés: Budapest és környéke. 
06-30-9906-405

Süttői vendéglőbe szakácsot, 
pizzaszakácsot, /autóval rendel-
kező/ futár munkatársat keresünk! 
Jankó Vendéglő 06-30-331-7434

Táti telephelyre faipari lapszabász 
és élzáró gépre keresünk beta-
nított munkásokat!Egyműszakos 
munkarendbe, azonnali belépés-
sel! Bér megegyezés szerint!Poliforg 
2000 Kft. Tát, József A.u.27., 
06303005626, 0633444694

Tűzifatelepre gépi feldolgozásra 
munkatársat keresünk esztergom-
kertvárosi telephelyre! Pázsit és 
Tűzifa Bt. 06-20-329-9519

Pàlma presszóba pultost keresünk. 
Érdeklődni a 06706198855-ös 
szàmon lehet. 

BETANÍTOTT és SZAKIPARI MUN-
KALEHETŐSÉGEK Budapest III. kerü-
let! AZONNALI KEZDÉS! JÓ FIZETÉS! 
Jelentkezés: +36-20-350-0472. 
Get Work Trend Kft.

Co2 hegesztőket keresünk Gödöl-
lőre nettó 2000 Ft/óradíj, lakato-
sokat, ipari festő-fényezőket net-
tó 1750 Ft/óradíj. Hosszú távú 
munkalehetőség, szállást biztosí-
tunk 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 házhozszállí-
tással megrendelhetők, 680Ft/db. 
06-20/214-7787

CSIBE, kacsa, liba kapható elő-
nevelttől-vágósúlyig. Pósfai Lász-
ló Csabdi 06-20/3106-192, 
20/500-89-90

KUVASZ kiskutyák oltási könyv-
vel új gazdához költöznének. 06 
-30/378-57-98

RÉGISÉG

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

SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477
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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!
Július hónapban érvényes kuponjaink értéke:

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról 
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Normál: 410Ft

Arany: 2700Ft

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.

NYÁRI feliratkozóknak
2021.07.31-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

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

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitvatartás:  
hétfőtől–csütörtökig 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: 105 Ft/kg
LEMEZ: 95 Ft/kg
Akkumulátor: 210 Ft/kg

Tisztelt Beszállítóink!
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

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

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!

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

Duguláselhárítás 06-20- 348 
-8720 

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, gyor-
san, biztonságosan! 30/6197671

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

Sitt, szemét, veszélyes hulladék 
szállítását, költöztetést OLCSÓN vál-
lalunk a nap bármely szakaszában, 
hétvégén is! 06-30-273-3017

Cserépkályha, Kandalló, Tég-
lakályha, Kemence építés.Meg-
bízhatóság, minőség, garan-
cia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu

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

Villanyszerelést vállalok! +36-
70/ 941-7152

Gázkészülék javítás, karbantar-
tás! 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

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

Fűkaszálást, favágást és egyéb 
kerti munkákat vállalok! Hívjon biza-
lommal! 06-30-492-0530

Vállaljuk épületek, kerítések, 
garázsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, beto-
nozást, egyéb kőműves munká-
kat. Zöldhulladék kezelésével is 
foglalkozunk: fűkaszálás, faki-
vágás stb. Hívjon bizalommal! 
06-70-2044859

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

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

Házi vízmű telepítés, szivattyú kar-
bantartás és telepítés, hibaelhárítás. 
+36204172969

PALATETŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel.Ingyenes árajánlat készítés.
Kedvezmény 10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.
hu

Esztergom déli városrészén levő 
kertes, családi házam felújítására, 
bővítésére építő szak-és szerelőipari 
szakembereket - akár generál kivi-
telezőt keresek. Azonnali kezdést 
biztosítom. 06-30-995-4107

VEGYES

Vásárolok régi motorkerékpáro-
kat, alkatrészeket! Simson, Berva, 
Komár, Mz, stb! 06706503168
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Kedves Betegeink!

Várjuk Önöket szeretettel 
új címünkön:

2510 Dorog, 
Mária út 1. 

Tel: 06-70/554-95-16

Ne feledjék, a H-Ear hallókészülék 
szalon ELKÖLTÖZÖTT a dorogi 
sztk-ból a Mária udvarba!

H-Ear Kft.

PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA
Ingatlanok 
adás-vétele
Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

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

ÁCS TETŐFEDŐ 
BÁDOGOS

+36 30 580 6916

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

Roncs-, és lejárt műszakis, 
forgalomból kivont, útban 

lévő személy- és teherautóját 
adás-vételi szerződéssel 

megvásároljuk, elszállítjuk.

 06-70-397-8434

Akár

NAPSZEMÜVEGEK

30%

SZÉP KÁRTYAELFOGADÓHELY

www.opticworld.hu

OPTIC WORLD DOROG  •  Bécsi út 51.  •  +36 30 851 10 50
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 82 28
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193
Az ajánlat 2021. június 1. és augusztus 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!


