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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)

PRÉMIUM MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK

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

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

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




+36-70/941-7152

KŐMŰVEST, FESTŐT, 
VILLANYSZERELŐT 
FELVESZEK!
HÍVJ BIZALOMMAL! 
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester ev.

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!
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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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Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Megjelenik: Bajna, Csolnok, Dorog, Dömös, 
Esztergom, Esztergom-Kv., Lábatlan, Tát,

Leányvár, Nyergesújfalu, Pilismarót, Párkány
Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, 
Pilisvörösvár, Tinnye, Pilisjászfalu, 

Pilisszentkereszt, Visegrád, Dunabogdány, 
Tahitótfalu, Csobánka, Pomáz, Szentendre

minden pénteken 40000 Példányban
 Lapzárta: Hétfő 16.00 óra

Felelős kiadó: Egom Infó Kft. - 
Dienes Zsolt - ügyvezető igazgató

Tel.: +36-70/612-8375
Szerkesztőség: 

2510 Dorog, Bécsi út 40.
Tel.: +36-33/403-703  

E-mail: esztergom@szuperinfo.hu
Nyomdai előállítás:  Comorn kft.

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, 
etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől 

elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel 
kapcsolatos reklamációt a megjelenést 

követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó 
az elfogadott megrendelés alapján átadott 
hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, 

harmadik személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 

olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek 
jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező következménye-

ket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
Az újságban megjelent gra� kai  megoldások, 

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

engedélye szükséges!
www.szuperinfoesztergom.hu

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.

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!

DOROGI USZODA 

BÜFÉBE 
keresek 

megbízható, 
rugalmas, 

önállóan dolgozni 
tudó, vendéglátói 

tapasztalattal 
rendelkezô 

MUNKAERÔT. 
Május 28-tól a 

strandszezon végéig! 

DIÁKOK jelentkezését 
is várom! 

Januska 
Jessica 

06-30-270-6118

Oltottsági 
igazolvány 

nem 
szükséges! 

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775
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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.

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

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 O�  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! 

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!

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

felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

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

• SZEMÉLYÜGYI ÜGYINTÉZŐ
• ÁPOLÓ
• SZAKÁCS
• TAKARÍTÓ
• VILLANYSZERELŐ

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

PALA 
pizzériába 

gyakorlattal 
rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822

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.
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Segédmunkást felveszünk, 
napi rendszereséggel! 

Kovács Márk.

06-70-397-8434

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.

Tel: 06-20-365-9493

Tokodaltáró
önmagára, 

és munkájára 
igényes 

NŐI 

KONYHAI 
MUNKATÁRSAT 

keres. 

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!



6 2021. július 30. 

INGATLAN

Eladó lakás Dorogon a Fáy lakótelepen. 
56m2-es, 2 szoba + hallos, 4. eme-
leti. Új nyílászárók, új villanyvezetékek 
és padlóburkolatok. Irányár: 19,5MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Visegrádi út 
mentén, két aszfaltos útról megköze-
líthető, 21,300 m2, szántó, erdő, nádas 
terület. Villany lehetőség adott. Alkal-
mas lovardának, kaland parknak, stb. 
Irányár: 21 Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban, eladó családi ház. 
288m2 telken, 80m2, 3 szoba,+ utcá-
ról külön bejárattal 20 m2 üzlet, alkal-
mas irodának, fodrász, kozmetika, stb 
vállalkozásra. Udvarban kocsi beál-
ló, garázs, gáz-központifűtés Irányár: 
42MFt 20/336-4936

Eladó Esztergom Déli városrészben 
471m2 telken kétszintes családi ház, 
két család részére alkalmas, 210m2 
lakó szint, új nyílászárók, felújított für-
dőszoba. Fedett kapualj, kondenzációs 
gázkazán, hőszigetelt homlokzat. Irány-
ár: 80MFt 20/336-4936

Esztergomban Szentgyörgymezőn 
eladó hátsó udvari házrész, 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, nagy pin-
ce, 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 családi ház Esztergomban a 
Szent Tamás hegyen. 2003-ban épült, 
38-as porotherm téglából, 104m2 tel-
ken, 2 szintes 117m2 (71+46), az épü-
let alatt szuterén található. Fűtése gáz 
központifűtés, a kertben boltíves pin-
ce tartozik hozzá. Az épületben jelenleg 
közös a bejárat a szomszéddal, de kiala-
kítható külön bejárat is. Irányár: 50MFt 
20/336-4936

Eladó Kesztölcön ÁRON ALUL, egyszin-
tes családi ház. 2006-ban épült, köny-
nyű szerkezetes, 300m2 telek, 3 szo-
ba+ 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, szú-
nyogháló, hőmennyiségmérős távfűtés. 
Irányár: 20,5 Millió Ft 20/336-4936

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti dűlő-
ben (Csendesvölgy u.) 2500m2 telek. 
Vezetékes víz és villany van. 40m2-es 
befejezetlen gazdasági épülettel. Irány-
ár: 10 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Honvéd u kör-
nyékén 43m2 ,1 szobás utcafronti fel-
újítandó házrész, fűtése cserépkályhá-
val, kamra, tároló az udvarban. Irány-
ár: 16 MFt. 20/336-4936

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

LEGYEN ÖN IS KÖZTÜK!

ELADÓ INGATLANOKAT 
KERESÜNK - KÍNÁLUNK

ÉRTÉK - TRADÍCIÓ - MEGBÍZHATÓSÁG - BÁNSZKY INGATLAN
ingatlanok adás-vétele • értékbecslés szóbeli-írásbeli • szerződéskötések • energetikai tanúsítvány

Esztergom, Visegrád, Dorog,  Tát, Piliscsaba,
Nyergesújfalu körzetében

Elérhetőségünk:    E-mail: banszky@banszky.hu Tel.: 06-20-9-791-796,  06-33-520-810

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

Apróhirdetések
Eladó új építésű, erkélyes lakások Esz-
tergomban. 44-78m2-es, 1 - 2,5 szo-
bás lakások. AAA energetikai besoro-
lású, liftes épületben. Olcsó rezsi, ház 
központifűtés.   Irányár: 655’000Ft / m2 
20/336-4936

Eladó új építésű tetőtéri lakás Esz-
tergomban. 1szoba + nappa-
li, tárolóhelyiség. Házközpontifűtés, 
olcsó rezsi. Hasznos alapterület 58m2. 
Zárt udvarban kocsi beállóval. Irányár: 
32,4Millió Ft 20/336-4936

Táti pince telekkel eladó, a Mogyorós-
bányai útról megközelíthető (Homoki 
dűlő) pincesoron. Szőlővel és gyümölcs-
fákkal telepített 1168m2-es telken pin-
ce 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, szi-
getelt homlokzat. Fűtése gázkonvektor-
ral és kandallóval megoldott. Irányár: 
25Millió Ft 20/336-4936

Dömös központjában felújítandó pan-
zió és vendéglátóegység (kocsma, külön 
bejárattal) eladó. Rendezvények, szüle-
tésnapok, szilveszteri partik és eskü-
vők lebonyolítására alkalmas. 1348m2 
telek, 18 szoba fürdő+wc-vel. A pan-
zió 70 fő befogadására alkalmas, étte-
remmel, konyhával és bárral felszerel-
ve, terasszal, udvari parkolóval, gáz 
központifűtés. Irányár: 120 Millió Ft 
20/336-4936 

Budapest, Békásmegyeren eladó lakás. 
Liftes épületben, 4. emeleti távfűtéses 
lakás egyedi hőmennyiségmérővel. 
52m2-es, 2 szobás. Felújított fürdő, új 
redőnyös nyílászárók, új konyhabútor 
tartozék. Olcsó rezsi. Irányár: 33Millió 
Ft 20/336-4936

Eladó Esztergom csendes, közkedvelt 
északi városrészében lévő 2 szintes, 
szépen felújított családi ház, 798m2 
telekkel, 4 szoba + nappali, 2 fürdő-
szoba, 164m2. Tartozik hozzá 2 kocsi 
részére garázs, automata ajtóval és 
kerti kapunyitóval, melléképületek, pin-
ce, öntözőrendszer, gáz-központifűtés, 
2 klíma, riasztórendszer, szigetelt hom-
lokzat, Ár: 82 Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban déli városrészben csa-
ládi ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 szo-
bás. Fűtése vegyes központifűtés, zárt 
kapualj. 2 fürdőszoba a felső szinten a 
fürdőszoba csak félig van kész. Irány-
ár: 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 épület. 
Garázs, pince, fedett kapualj és mellék-
épület tartozik hozzá. Gáz központifűtés 
+ hőtárolós villany. 2 generáció részé-
re is alkalmas. Irányár: 50 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Martsa Alajos 
utcában első emeleti, 1+2 félszobás, 
60 nm-es, erkélyes (nem panel) lakás. 
06-33-630-306

Eladó Esztergomban a Csenkei híd-
nál, zöldövezeti környezetben 900m2 
parkosított telken: 180m2. 3 szoba + 
nagy nappali, téli kert, 2 fürdőszoba. 
Épület alatt 2 kocsi beállós garázs+ 
35m2.gardrób, kazánház. Szigetelt 
homlokzat, fa nyílászárók. Fűtése, vil-
lany központi, + fa elgázosító kazán-
nal és klímával is. A nagy teraszokról 
és erkélyekről panorámás kilátással. Az 
udvarban fedett terasz, csúszda, ját-
szó tér kis faház. Irányár: 79,9 Millió 
Ft 20/336-4936

Eladó Esztergom Kertvárosban, 2004-
ben épült, 76 m2-es, 1+2 félszobás, 
szép, alacsony rezsijű, kertkapcsola-
tos, társasházi lakás. Irányár: 35,99 
MFt. 06(70)279-1921

BÉRLEMÉNY

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

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

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakás Esz-
tergom, Bánomi lakótelepen, IV. eme-
let. 50m2, részben bútorozott, búto-
rok megegyezés szerint. Bérleti díj: 
120’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kau-
ció 20/336-4936

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Roncsautóját, törött vagy nem működő 
autóját megvásárolom, akár adásvéte-
li szerződéssel is. 06-70-424-0457

Eladó Opel Mocca 2023. 02. hóig vizs-
gázott,  új Start/Stop akkumulátor, téli 
gumikkal és nyomástávadóval sze-
relt téli kerekek, 140 LE, 4x4 hajtás. 
06-20-9606404

ÁLLÁS

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, 
ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali 
kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. Vozák Csanád 
e.v. 06(30)454-4276

Kizárólag önállóan dolgozni tudó, jó 
problémamegoldó képességgel ren-
delkező nyílászáró beépítőt keresünk, 
azonnali kezdéssel! Smartablak Kft. 
Dorog, Köztársaság út 13. +36 70 
626 32 88

Villanygenerál Kft. Villanyszerelőket 
vagy villanyszerelésben jártas munka-
társat keres. Amit kínálunk: Munkavég-
zéshez szükséges felszerelés, azonnali 
kezdés, hosszútávú munka, cafeteria. 
Munkavégzés: Budapest és környéke. 
06-30-9906-405

Táti telephelyre faipari lapszabász 
és élzáró gépre keresünk betaní-
tott munkásokat!Egyműszakos mun-
karendbe, azonnali belépéssel! Bér 
megegyezés szerint!Poliforg 2000 Kft. 
Tát, József A.u.27., 06303005626, 
0633444694

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 Steel 
Kft. +36 30 830 4502

Tűzifatelepre gépi feldolgozásra 
munkatársat keresünk esztergom-
kertvárosi telephelyre! Pázsit és Tűzi-
fa 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.

Bajnai telephelyre keresek temetői sír-
köves munkák (összeállítás, felújítás) 
elvégzésére munkaerőt. Gránit Park 
06305251971

RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, 
FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁ-
ROL. 30/9945943

VEGYES

Vásárolok régi motorkerékpárokat, 
alkatrészeket! Simson, Berva, Komár, 
Mz, stb! 06706503168

SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477

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

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.

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.
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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!
Augusztus hónapban érvényes kuponjaink értéke:

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról 
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Normál: 400Ft

Arany: 2000Ft

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. 08. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

Vállaljuk épületek, kerítések, gará-
zsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, betono-
zást, egyéb kőműves munkákat. Zöld-
hulladék kezelésével is foglalkozunk: 
fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon biza-
lommal! 06-70-2044859 

Döntés nélküli favágás alpintechnikával! 
Veszélyessé vált fák lebontása, galy-
lyazás, faápolás, veszélytelenítés. 
Precízen, gyorsan, biztonságosan! 
30/6197671

Cserépkályha, Kandalló, Téglakály-
ha, Kemence építés.Megbízhatóság, 
minőség, garancia. +36302475157, 
www.borsikalyha.hu

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

Gázkészülék javítás, karbantartás! 
Körösladányi László 06-30-244-2092

Lakás,házfelújítás, külső-belső mun-
kák! 06-30-875-6655

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

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

Redőnyök, rovarhálók, árnyéko-
lók, harmónikajtók, javítása, készí-
tése! Nyílászárók szigetelése, pasz-
szítása, beállítása, zárvasalat, szel-
lőzőbeépítés! Penészmentesí-
tés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

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

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

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén 
is, garanciával! 06-70/233-0673

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

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

Pala tetők bontás nélküli felújítása, 
lapos tetők szigetelése. 25 éves tapasz-
talattal. Ingyenes helyszíni felméréssel. 
0630/254-9959 web: palaszigfer.hu

77
98

79

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
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MOSDÓK, WC-K
Cím: Esztergom, Táti út 20. | 

E-mail: csempe.poliforg@gmail.com
Fürdõszoba szalon +36-30/837-4361 | 

Barkácsbolt: +36-33/311-201

FÜRDÕSZOBA SZALON

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

Üzletünkben                   prémium 
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK, 
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

A
 képek illusztrációk.

2534 Tát, József A. u. 27. | 
Tel.: +36-33/504-920 

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

TERMÉKKÍNÁLATUNK:
· OSB lapok, rétegelt lemezek, munka- és 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

Fa és fém festékek · Pácok · 
Lazúrok · Lakkok · Zománcok

MILESI TERMÉKEK NAGY 
VÁLASZTÉKBAN 

FÜRDÔSZOBA BÚTOROK, SZANITEREK

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK 
a praktikusság jegyében

FÜRDÔSZOBA SZALON

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK hatalmas 
választékban

BÚTORLAP SZABÁSZAT

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

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

Roncs-, és lejárt 
műszakis, 

forgalomból 
kivont, útban lévő 

személy- és 
teherautóját 
adás-vételi 

szerződéssel 
megvásároljuk, 

elszállítjuk. 
06-70-397-8434

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés)

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

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

•tetőmunkák
•hőszigetelés

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Megbízható minőség, teljeskörű garancia!

•házbővítés
•kőműves munkák


