PALATETŐK

bontásnélküli felújítása, szigetelése színes,
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,
15 év garanciával, referenciákkal.

Tetőfelújítások, átfedések, javítások.
Korrekt ár, precíz munka.

A KC I Ó! Ingyen kéményfelújítás,

50% ereszcsatorna felszerelés.

ŐSZI-TAVASZIelőjegyzőknek
2021. 09. 30-ig

15-25% kedvezmény!

Tel.:06-20/328-0466
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ÁLLÁSBÖRZE
ÁLLÁSBÖRZE

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

Jelentkezésekor
fel aaSzuperinfó
Szuperinfó
Jelentkezésekor tüntesse
tüntesse fel
2021. szeptember 10.
reklámújságot
megjelenésünket.
reklámújságot és
és aa facebook
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
MUNKÁRA KERESÜNK

ÖSSZESZERELŐ/

TARGONCAVEZETŐ
AMIT CSINÁLNI KELL:

MUNKATÁRSAKAT

Autó alkatrészeket / kerekeket összeszerelni
és sorba rendezni szerelési utasítás alapján
Targoncás munkakör esetén:
kézi- és gépi anyagmozgatás, áruszállítás,
áruátvétel-átadás, áruellenőrzés

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

MI VAGYUNK SZÁMODRA
AZ IDEÁLISAK, HA:
rendelkezel általános iskolai végzettséggel
nem okoz gondot a mindennapi rutin
betartása
illetve rendelkezel érvényes
targoncavezetői engedéllyel
(targoncás munkakör esetén)

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 munkába járásodról is gondoskodunk vállalati
buszjáratainkkal (Esztergom, Dorog, Tát,Tokod,

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

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.
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Pilisvörösvári fémmegmunkáló
üzemünkbe azonnali
munkakezdési lehetőséggel

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.

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.come-mail címen várjuk.
Telefon: 06-26-330-155/11 m Mobil: 06-30-957-3920

AMIT KÍNÁLUNK:
• 3 műszakos munkarend
• Kiemelkedő juttatás,
Bónusz és Cafetéria
• Céges buszjárat
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével
E-mailben: hr.dorog@gmd-eurocast.com

gmdcast
Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi munkakör betöltésére:

Ú J!

•MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ •CNC MARÓS
•HAGYOMÁNYOS
•CO/AWI HEGESZTŐ
ESZTERGÁLYOS
•CNC ÉLHAJLÍTÓ
GÉPKEZELŐ
•ÖSSZESZERELŐ

CNC ESZTERGÁLYOS

Ú J!

AMIT KÍNÁLUNK:
• Tudásszintű versenyképes jövedelem
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári
befizetés
• Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
munkakörnyezet
• Családcentrikus környezet
ELVÁRÁSOK:
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
• Szakirányú műszaki végzettség
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai
• Műszaki rajz olvasási ismeret
perspektívák
• Precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság,
• Nyelvi képzési lehetőség
terhelhetőség
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
MUNKAREND:
• Hosszú távú munkalehetőség
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
• Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)
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

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

“Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.”

www.euroknife.hu

Táti telephelyre egyműszakos munkarendbe,
azonnali belépéssel keresünk

FAIPARI ÉLZÁRÓ és LAPSZABÁSZ GÉPRE

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
Bér megegyezés szerint!

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

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

BETANÍTOTT
MUNKÁRA

AMIT ELVÁRUNK:
Igényes, precíz munkavégzés
Megbízhatóság
AMIT KÍNÁLUNK:

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

•LAKATOS
•BETANÍTOTT LAKATOS
(Az állás betöltéséhez végzettség
nem szükséges, csak gyakorlat)

AMIT KÍNÁLUNK:
- stabil munkáltatói háttér
- hosszútávú munkalehetõség
- egymûszakos,
8 órás munkarend
Jelentkezni lehet:
2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787
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

Önállóan dolgozni tudó

ASZTALOST

vagy szakmában jártas

SEGÉDMUNKÁST
azonnali kezdéssel
felveszünk.
Bérezés
megegyezés szerint!

Ujasi Balázs e.v.

70/5697877

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

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

Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fizikai munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-SÍKKÖSZÖRŰS

Ú J!

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!

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

FŐBB FELADATOK:
• Síkköszörűn történő fémmegmunkálás

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

MUNKAREND:
• 2 műszakos (6:00-14:00, 14:00-22:00)
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)

Csak olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik a
bejárást meg tudják oldani!

4333 666

Employer Helping Kft. employerhelping@

ELVÁRÁSOK:
• Felelősséggel végzett precíz, önálló
munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
13. havi fizetés, SZÉP kártya
Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
Klimatizált, biztonságos, rendezett
munkakörnyezet
Családcentrikus környezet
Stabil közösség, alacsony fluktuáció
Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
Nyelvi képzési lehetőség
Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
Hosszú távú munkalehetőség
Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható

Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

“Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.”

www.euroknife.hu
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Esztergom-kertvárosi
telephelyre

TEHERGÉPKOCSI VEZETÔT
keresünk belföldi munkavégzésre.

ELVÁRÁSOK:
- ADR küldeménydarabos vizsga
- C + E kategóriás vezetôi engedély
- Elôny: emelôhátfalas vizsga

MUNKA SOLYMÁRON!
Akár azonnali kezdéssel is keresünk

ELSŐSORBAN FÉRFI
MUNKATÁRSAKAT
FÉMIPARI JÁRTASSÁGGAL

AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes bérezés
- Hosszútávú, stabil munkahely
- Azonnali kezdés

Kulturált munkakörnyezet,
kiemelt bérezés bejelentéssel, hosszútávú munka.
Bejárástámogatás, munkaruha, juttatások.

ÉRDEKLÔDNI lehet
hétköznap 08:00 –17:00-ig a
+36-20-244-0889-es telefonszámon

Személyes megbeszélésre jelentkezés:

20/934-6852 Töreky Zsolt cégtulajdonos

S.A.S.I.

Zöldségboltba
gyakorlattal
rendelkező

HÖLGY
ELADÓT
keresünk.

Elsősorban
esztergomi lakos
jelentkezését várjuk!

Sáska János
06-30-525-4523
Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fizikai munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-CNC GÉPKEZELŐ

Ú J!

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!
FŐBB FELADATOK:
AMIT KÍNÁLUNK:
• CNC esztergagép kezelése
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
• Egyedi és kis szériás alkatrészek
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
megmunkálása
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
• Az elkészült alkatrész méreteinek és rajzi
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
előírásoknak való megfelelőségének
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
ellenőrzése
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
• Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
ELVÁRÁSOK:
• Klimatizált, biztonságos, rendezett
• Minimum általános iskolai végzettség
munkakörnyezet
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Családcentrikus környezet
• Precíz, pontos munkavégzés,
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
megbízhatóság, terhelhetőség
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
ELŐNY:
• Nyelvi képzési lehetőség
• Műszaki rajz olvasási ismeret
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
MUNKAREND:
• Hosszú távú munkalehetőség
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
• Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni)
Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

“Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.”

www.euroknife.hu
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ÁRUFELTÖLTŐ a zöldség osztályon
PÉNZTÁR HOST/HOSTESS
HÚSPULT ELADÓ
PÉK
ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓ
Jelentkezés itt:

www.auchan.hu/Solymár
telephely kiválasztásával
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VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ CSAPATÁBA
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

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

ÚJ MUNKAVÁLLALÓKAT
KERESÜNK

ÜZEMI ADMINISZTRÁTOR
FELADATOK
• A beérkező és a kimenő alkatrészek
dokumentációjának kezelése és nyilvántartása
• Kapcsolattartás a Magyar Suzuki Zrt.-vel,
Plastimat Kft.-vel és az Eurasia Sped Kft.-vel
(alkatrész beérkezés, leltárjelentés, adatkezelés stb.)
• Az alkatrészek dokumentációjának kezelése
(selejtkezelés, pótbeszállítás)
• Napi készletmozgások visszaellenőrzése a
különböző rendszerekben (SAP, LOG)
• Leltározási feladatok elvégzése az SAP rendszer
használatával (pillanatnyi készlet,
készletmódosítás)
• Általános irodai teendők (telefon, fax,
fénymásoló kezelése, laminálás)
• Egyéb számítógépes feladatok (levelezés,
táblázatkezelés, feliratok szerkesztése)
• Telefonos rendelések intézése
• Eseti, a működéshez kapcsolódó egyéb, a vezető
által kiadott feladatok elvégzése

• Dolgozókkal kapcsolatos adminisztráció
(szabadság, betegállomány, munkalapok,
munkaruha stb.)

ELVÁRÁSOK

ü versenyképes fizetés ü túlóra prémium
ü határozatlan idejű szerződés
A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNE: ZSÁMBÉK

ASZTALOS ÜZEMBE BETANÍTOTT MUNKÁS,
ASZTALOSIPARI GÉPKEZELŐ, BÚTORASZTALOS
teljes munkaidőben

• Középiskolai érettségi
• Számítógépes ismeretek és aktív gyakorlat
(MS Word, Excel)
• B kategóriás jogosítvány
• 1-2 év adminisztrációs tapasztalat

KÁRPITOS ÜZEMBE BÚTORKÁRPITOS
teljes munkaidőben

ELŐNY

HEGESZTŐ
teljes és részmunkaidőben vagy másodállásban

• SAP ismeret

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

JELENTKEZÉS MÓDJA

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.

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

TARGONCÁS
teljes munkaidőben
SZERELDE ÜZEMBE BÚTORÖSSZESZERELŐ
teljes vagy részmunkaidőben
» Női munkavállalók jelentkezését is várjuk.
» Fizikailag terhelhető, megváltozott munkaképességű
dolgozók jelentkezését is várjuk.
Az alábbi telefonszámon ügyintézőnknél jelentkezhet:
Bácsiné Illés Zsuzsanna, +36 (20) 573-1813
ALEX Fémbútor Kft. Zsámbék
H-2072, Magyar u. 21-23.
Telefon: +36/20 341-3333
E-mail: info@alexbutor.hu
www.alexbutor.hu

ÁLLÁSBÖRZE

Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó
77
														
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.
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Önállóan dolgozni
tudó ÁCSOT,

TETŐFEDŐT és
BÁDOGOST,
illetve
SEGÉDET

felveszek azonnali
munkakezdéssel.

Pléli János

Tel.: 30/9413-775

Éjfélig nyitvatartó,
esztergom-kertvárosi

Pala pizzériába
gyakorlattal
rendelkező

KONYHALÁNYT
keresünk!

+36/30 277 1822
Az EuroKnife Bt. az ipari vágószerszámok – kör- és egyeneskések gyártásában vezető helyet elfoglaló 100 éves német DIENES
csoport magyarországi leányvállalata.
Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fizikai munkakör betöltésére:

Ú J!

BETANÍTOTT MUNKA-HŐKEZELŐ

Ú J!

RIDE IN Kft.

Esztergomi munkahelyre munkatársakat keres

L AK ATOS
munkakörbe.

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!
FŐBB FELADATOK:
• Műszakok során a kötelezően előírt pihenő- és
• Félautomata edzőkemence kezelése
étkezési időn felül plusz 5 perc szünetet is
• A gyártás folyamatosságának biztosítása
biztosítunk óránként
max. fél kilogrammos termékekkel
• Termékek minőségellenőrzése, valamint AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal
a gyártási dokumentáció kezelése
együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően)
ELVÁRÁSOK:
Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
• Felelősséggel végzett precíz, önálló
• Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
munkavégzés
• 13. havi fizetés, SZÉP kártya
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT
• Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés
JELENT:
• Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
• Mérőeszközök használata (tolómérő,
• Biztonságos, rendezett munkakörnyezet
élvonalzó)
• Családcentrikus környezet
• Műszaki rajz olvasási ismerete
• Stabil közösség, alacsony fluktuáció
• Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
MUNKAREND:
• Kiemelt figyelem az egészségvédelemre
• 2 műszakos, (6:00-14:00, 14:00-22:00)
(Az étkezési szünetet nem kell ledolgozni) • Hosszú távú munkalehetőség
Önéletrajzát kérjük küldje a következő e-mail címre: hr@euroknife.com
Felvétel az életrajz és az interjúk alapján történik

“Pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelhessük.”

www.euroknife.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

A környék legjobb bérezésével várjuk önt!
Részletekért hívjon bennünket a
06-20-381-3818 telefonszámon.

8

2021. szeptember 10.

SZAKEMBEREK
Szakemberek fejléc

FARM BURGER
ESZTERGOM

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

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

06 33 400 748
Keressétek megújult étlapunkat!
NYITVA TARTÁS:
Kedd-Vasárnap: 11.30-21.30
Már a

-en és a
-n is megtaláltok!

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG,
VILLANYSZERELÉS
• Lakások, házak, mellléképületek új villamos
hálózatának telepítése
• Meglévő villamos hálózat felújítása, bővítése
• EPH rendszer kiépítése, bizonylatolása
• Új nyomvonal kiépítése tűzhelyhez, bojlerhez
• Tűzhelyek, sütők, bojler üzembe helyezése
• Elosztó felújítása, bővítése
SZALAI LÁSZLÓ
Tel: +36 30 416 9072

Szolgáltatók

2021. szeptember 10.
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SZAKEMBEREK
Szakemberek fejléc

Szolgáltatók

HETI MENÜ

fat e l e p
f amegrendeli,
t emil
eszállítjuk!
p
Otthonról
házhoz

Cégek, irodák, intézmények számára heti menü
befőzését vállalja éttermünk!
50-től akár 150 fő részére, változatos kínálattal, allergéneket és egyéb
igényeket egyeztetés szerint figyelembe véve.

Tel.: 06/30 725-23-04
Esztergom és 25 km-es vonzáskörzete!

VÉDŐFELSZERELÉS

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

Ha fa, akkor Zso-fa!

www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Ha fa, akkor Zso-fa!

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
www.erdituzifa.hu
• www.zsofa.hu
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
H-P 8-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.
EUTR szám: AA5854440

FÜRDÔSZOBA SZALON
Üzletünkben
prémium
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK,
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

714106

MUNKARUHA MILITARY

Kiváló minőségű szlovák lucfenyő
fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle
proﬁllal, különböző méretekben.
Tetőfóliák, szigetelő anyagok.
Kalodázott tűzifa (kandallóba,
bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ
FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK
a praktikusság jegyében

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ
A képek illusztrációk.

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

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

BÚTORLAP SZABÁSZAT
FÜRDÔSZOBA BÚTOROK, SZANITEREK

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

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

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

MILESI TERMÉKEK NAGY
VÁLASZTÉKBAN

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK hatalmas
választékban

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

TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS
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Kecskés Tamás kőműves mester
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

Garázst vennék Esztergomban!
+36-70/941-7152
ELADÓ, Hévízen 14 db 26m2-es
korszerűen felújított apartmanok
20.400.000 Ft-tól közvetlenül a
Beruházótól. Érd:molnar2010kft@
gmail.com, +3630/9-462-676

Borszőlő vásár! Kedves régi és új
vásárlók! Idén se maradjon le, rendelje meg időben vörös vagy fehér
szőlőjét! 3q felett ingyenes házhoz
szállítással! Faragó László 0630-473-8004, 06-30-967-6933
Eladó Briggs rotációs kapa,
Simson Star és szőlődarálók!
06-30-661-5762
Vásárolok régiséget, mindenféle régi motorkerékpárt, használt
alkatrészeket, elfekvő árukészletet! 06706503168
SZOLGÁLTATÁS

KIADÓ üzlethelyiség! Dorog legforgalmasabb utcájában, a megújult Mária utcában, az SZTK
parkoló közvetlen közelében
45 nm-es üzlethelyiség kiadó!
06-30-859-9207

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
Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, Kemence építés.Megbízhatóság, minőség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu
Galbács Lajos kőműves e.v. 0670 -673-6066
Duguláselhárítás 06-20-348
-8720
Vállalok szobafestést, mázolást,
és laminált parketta lerakását.
06-70-263-6464
Lakás,házfelújítás, külső-belső
munkák! 06-30-875-6655
Vállalom: épületek bontását, felújítását, tető javítását, bádogozását,
földmunkát, csatornázást, tereprendezést, veszélyes fák kivágását,
fűnyírást, burkolást, kőműves munkákat, nyílászárók beépítését, földmunkagép munkákat. Hívjon bizalommal! 06-70-429-6053
Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 06-20-336-1583
Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók, javítása,
készítése! Nyílászárók szigetelése,
passzítása, beállítása, zárvasalat,
szellőzőbeépítés! Penészmentesítés www.peneszeltavolitasa.hu
06(30)294-6022
Házi vízmű telepítés, szivattyú karbantartás és telepítés, hibaelhárítás. +36204172969

JÁRMŰ

Eladó 2x kipróbált, teljesen új
Tornádó 910 3 kerekű elektromos robogó kis sérüléssel, áron
alul, garanciával. Irányár: 330e Ft
0620/315-5899

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
ÁLLAT

KUKORICÁN NEVELT vágnivaló csirke eladó konyhakészen is. Pomáz, Bethlen G. u. 1/a
06-26/325-869
1éves vörös tojótyúkok szeptemberre, 10db-tól ingyenes házhozszállítással megrendelhetők,
680Ft/db. 06-20/214-7787
Eladó 2 db bárány (egy pár) 40e
Ft/db és 2 db kis bakkecske, 15e
Ft/db 0630 458 2090
RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945
ELŐTTI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓKAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL. 30/9945943
VEGYES

Borászati felszerelés olcsón
eladó. /hordók, daráló, prés,
kézipalackozó, és demizsonok/
06-33-314-877
Eladó babakocsi és utazóágy!
06-30-570-2112

TŰZIFA AKCIÓ!

Tetőfedő mester vállal bádogos,
ács munkát, cseréplemez átrakást,
cseréplécezést, kisebb tetőjavítást,
lapostető szigetelést anyaggal
együtt is. Ingyenes felmérés, azonnali kezdés. 0620/240-1572
Tetofedo, bádogos, ács munkát vállalunk. Szigetelés, régi
teto javítás és új teto készítés.
Garanciával. Akció Október 31-ig.
06-30-889-0447
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, tetőjavítást, kúpkikenést,
széldeszkázást, ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, hőszigetelést, cserépmosást, házak
tatarozását. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény2021. szeptember
30-ig. Kiszállás ingyenes. 0630-375-9762. 06-70-655-9878.
06-20-626-3481.
Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, tetőjavítást, cserepes-lemezelést, ereszcsatornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, egyéb kisebb javításokat vállalok. 06-20-917-2422
Tetőjavítást, komplett tetőcserét A-Z-ig, bádogos, ácsmunkát, Lindab -lemezelés, cserepezést, széldeszkázást, szigetelést anyagbeszerzéssel vállalok.
06-30-479-2270
Tetőfedő, bádogos, ács munkát
vállalok azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből, lapostető szigetelés.
+36/20-281-2547
Lapostető szigetelés +3670/941 -7152
ÁLLÁS

Kőművest, festőt, villanyszerelőt
felveszek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev +36-70/941-7152
Tűzifatelepre gépi feldolgozásra
munkatársat keresünk esztergomkertvárosi telephelyre! Pázsit és
Tűzifa Bt. 06-20-329-9519

KEMÉNYFA

Hárs /ömlesztve, hasítva/
13.500 Ft/m3
Tölgy, Bükk

BRIKETT

/hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3
Akác /ömlesztve, hasítva/
18.000 Ft/m3
4m3-től 20 km-es körzetben
ingyenes házhoz szállítás!
Kiszállítás Szlovákiában is!

Pázsit és Tűzifa Bt.
Burányi Zoltán
+36 /70-222-63-46

Racing Büfé (Tokodaltáró) pizzafutárt keres (saját autóval rendelkezzen) 06 -20-365-9493
Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@gmail.com
címre kérjük. Vozák Csanád e.v.
06(30)454-4276
Tokodi fuvarozó cég keres C, E
kategóriával GKI kártyával rendelkező gépkocsivezetőt nyerges
billencsre vagy pótosra. György
Attila e.v. 30/2251946
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ vagy TETŐFEDŐ szakmunkást keresünk B kat.
jogosítvánnyal, 3000 Ft/óra, heti
kifizetéssel! Akkor hívj, ha jártas
vagy a munkában! ÁCS/DC Kft.
06-20/9527 764
Kizárólag önállóan dolgozni tudó,
jó problémamegoldó képességgel rendelkező nyílászáró beépítőt keresünk, azonnali kezdéssel!
Smartablak Kft. Dorog, Köztársaság út 13. +36 70 626 32 88
Villanygenerál Kft. Villanyszerelőket vagy villanyszerelésben jártas munkatársat keres. Amit kínálunk: Munkavégzéshez szükséges felszerelés, azonnali kezdés,
hosszútávú munka, cafeteria. Munkavégzés: Budapest és környéke.
06-30-9906-405
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, 0633444694
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

AKCIÓS

TŰZIFA
AKCIÓ!

AA 585 1199

BÉRLEMÉNY

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
Kúttisztítást,
fertőtlenítést,
iszaptalanítást, kútmélyítést, valamint fakivágást vállalok (fenyő, dió
stb.) 06-30/951-0378
Duguláselhárítás falbontás nélkül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvégén is, garanciával!
06-70/233-0673
Fuvarozás, Költöztetés, Autószállítás kedvezményes árakon,
a hét minden napján! +3630
/370-53-73
Vállaljuk új építésű és régi házak
teljeskörű elektromos hálózat
kiépítését, víz-és fűtésszerelést,
meglévő rendszerek, elektromos
hálózatok bővítését és felújítását.
06-70-788-4929
Több, mint 20 év tapasztalatával vállalok: festést, màzolàst,
tapétàzàst, homlokzat festést, hőszigetelést, airless festést, glettelést, üzemek festését
fùjàssal, ipari műgyanta festést.
Stefàn Szilàrd +36309643857
PALATETŐ bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel.Ingyenes árajánlat készítés.
Kedvezmény 10%. 06-30/2292206, www.palatetofelujitasjavitas.
hu
Figyelem! Lakáskiürítés, lomtalanítás, fuvarozás gyors határidővel, kedvező árakkal, a hét minden napján! Keressen bizalommal!
Jakab József 0620-435-0383
Tetőfedő, bádogos SOS munkákat vállalunk. Tetőjavítás, ácsmunkák, ereszcsatorna, új tető, előtető,
kocsibeálló készítése! Hívjon bizalommal. 06-20/804-7669

AA 5838419

ELADÓ INGATLANOKAT

Tel.:06-70/941-7152

69 Ft/kg

Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1.
06/30-933-1804 06/30-822-5855
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Süttői vendéglőbe szakácsot,
pizzaszakácsot, konyhai kisegítőt, és futár (saját autóval rendelkező) munkatársat keresünk. Jankó Vendéglő 06-30-331-7437
S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal rendelkező hölgy eladót keresünk, elsősorban esztergomi
lakos jelentkezését várjuk! Sáska János 06-30-525-4523
ÖSSZESZERELŐ
OPERÁTOR
MUNKALEHETŐSÉG Budapest
III. kerületében! AZONNALI KEZDÉS! Minőségi munkáért MINŐSÉGI FIZETÉST nyújtunk! Jelentkezés: +36(20)350-0472. Get
Work Trend Kft.
Álláslehetőség! Megváltozott
munkaképességű munkavállalóknak könnyű, fizikai, ülőmunka
4-6 órában dorogi telephelyen.
Infi Kkt. 06-20-376-0696,
infikkt@gmail.com

A Herceghalom Interat Zrt.bicskei
telephelyére alkatrész értékesítő
munkatársat keres teljes munkaidőben.Önéletrajzát bérigényének
megjelölésével az info@interat.hu
e-mail címre várjuk..
Esztergomi építőipari cég keres
hosszú távra festő, gipszkarton
szerelő, hidegburkoló szakmunkásokat! Mega Építő Bázis Kft.
+36203309636

GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!

Szeptember hónapban érvényes kuponjaink értéke:

Normál: 400Ft
Arany: 2000Ft

FOGÁSZAT

Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon:
06-20-980-3957

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

TÁRSKERESŐ

168 magas, 70 kg, 55 éves
romantikus, vidám, egyedülálló
férfi korban hozzáillő hölgy társaságát keresi. 06-30-306-6965

ESZTERGOM-KERTVÁROS
Damjanich u. 113.

Beválthatók helyben és
házhozszállításkor!
Egyszerre több kupon is felhasználható!

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

www.palapizza.hu

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

A Lábatlani
Vasbetonipari Zrt.
munkatársakat keres

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
munkakörbe

FŐBB FELADATOK:
- Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a biztonságtechnikai előírások figyelembevételével
- Meghibásodott mechanikus alkatrészek cseréje
- Gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése
- Terv szerinti megelőző karbantartások elvégzése
ELVÁRÁSOK:
- Műszaki végzettség
- Hegesztési ismeretek és gyakorlat
ELŐNY:
- Pneumatikai, hidraulikai rendszerek ismerete
- Többműszakos munkarend vállalása
AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes jövedelem
- Béren kívüli juttatások
- Cafeteria
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
- Lábatlan

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

150 Ft/kg

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

ALMA SZEDD MAGAD! 150 Ft/kg

Zsámbék és Szomor között fekvő Felsőörspusztai almáskertben,
az alábbi időpontokban 8.00 és 18.00 óra között!
Szeptember 17-18-19.
• Gála • Golden

Szeptember 24-25-26.
Várható fajták:
• Gála •Golden
• Idared • Jonagold

Október 1-2-3.
• Gála •Golden
• Idared • Jonagold

A szedhető fajtákról érdeklődjön a 06 30 590 8733 telefonszámon!
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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

BORSZŐLŐ VÁSÁR
JÖVŐ HÉTEN ÉRKEZIK:
Rizlingszilváni, Bianka és Cserszegi!
◆Tokaji Furmint
◆Tokaji Hárslevelű
◆Chardonnay
◆Zweigelt
◆Olaszrizling
◆Zöld Veltelini
◆Egri Leányka
◆Kék Oportó
◆Tramini

◆Merlot
◆Sárga Muskotály
◆Király Leányka
◆Szürkebarát
◆Kékfrankos
◆Cabernet Chavignon
◆Cabernet Frank
◆Otello
◆Muskotály Ottonel

EGYÉB FAJTÁKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN!

Megrendelhető: Burányi Zoltán

06-20-368-6892

VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása,
villanyóra szerelés

Indul a 36.
BORSZŐLŐ vásár a
S.A.S.I. Zöldségesnél!!!
MÁR RENDELHETŐ FAJTÁK:

· Cserszegi fűszeres
· Szürkebarát
· Chardonnay
· Zweigelt
· Kékfrankos
· Muskotály
· RIZLINGSZILVÁNI

145-150 Ft

· Olaszrizling
· Vegyes fehér
· Otelló
· Hárslevelű
· Veltelini
+ 5 új fajta

MINŐSÉG * MEGBÍZHATÓSÁG * PONTOSSÁG
SMARTABLAK

okos megoldások nyílászárókra

MINDEN MUNKÁNKRA GARANCIÁT
VÁLLALUNK!

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK • BELTÉRI AJTÓK •
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK • PÁRKÁNYOK •
GARÁZSKAPUK •
TETŐTÉRI ABLAKOK
2510 Dorog,
Köztársaság út 13.
info@smartablak.com
www.smartablak.com

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

KÉZZEL SZEDVE, NYITOTT
LÁDÁKBAN SZÁLLÍTVA!
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S.A.S.I. Zöldségesben:
· Idei kék MÁK 1190 Ft/kg
· Befőzési SZILVA 299 Ft-tól
· Télálló BURGONYA

99 Ft-tól megérkezett!

(áthelyezés, teljesítmény
növelés, új kiépítés)

Cím: Esztergom, Barkóczy út 5.

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

Tel.: 06-30/408-35-81,
06-30/276-06-83
8-17h-ig

(Szentgyörgymező)

AJÁNDÉK
LÁTÁSVIZSGÁLAT

KEZDJÉK
VELÜNK
A SULIT!

Az éleslátás biztosítása gyermekkorban
kiemelten fontos, de mi Önre is gondolunk!

-40%

szemüvegle

!
eze
Acélsztearkl garázsok Őszi akció
3x5 méteres
s
tes

Bom

garázs már
240.000 Ft-tól

ncsére! *

0 Ft
266M.os0t a0

Vásároljon most egyfókuszú szemüveglencsét 40% kedvezménnyel!

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. szeptember 1. és szeptember 30. között érvényes. Az akció egyfókuszú szemüveglencsére vonatkozik, más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem
váltható. 14 éves kor alatti gyermek látásvizsgálata szemész szakorvos által végzett vizsgálat. Kérjük minden esetben telefonon egyeztessen kedvenc Optic World üzletével, ha 14
éves kor alatti gyermekének foglal látás- és szemvizsgálatra időpontot. A kínálat üzletenként eltérő lehet, a változtatás jogát fenntartjuk. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

3x5 méteres
nyeregtetős
garázs

0 Ft

309.00

Az akció érvényes
2021. szeptember 30-ig,
illetve a készlet erejéig.
Az akció részleteiről
érdeklődjön telefonon,
vagy látogasson el
honlapunkra.

3x5 méteres garázs
hátrafelé lejtő
tetővel

3x5 méteres
horganyzott
lemez garázs

0 Ft

240.00

zerűbb
legnéps szürke
it
antraczínben
s

Megrendelés:
06-30/747-7376
06-30/748-5923
www.bomstal.hu

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

