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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

MINŐSÉG * MEGBÍZHATÓSÁG * PONTOSSÁG 

MINDEN MUNKÁNKRA GARANCIÁT 
VÁLLALUNK!okos megoldások nyílászárókra

2510 Dorog, 
Köztársaság út 13.

info@smartablak.com

+36 70 626 3288
 +36 70 314 0807

smartablakdorog

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

                     GARÁZSKAPUK •                
                     TETŐTÉRI ABLAKOK

ŐSZI AKCIÓK!
Smartablak-Dorog-Okos-
megoldások-nyílászárókra

www.smartablak.com

Érdeklődni a 06-70-9322-973 és   06-26-709-069 
telefonszámokon, vagy személyesen Pilisjászfalu, 

Külső Bécsi u. 038. sz. telephelyen.
E-mail: markako@markako.hu   •  http://markako.hu

Pilisjászfalu Mészkőbánya üzemben munkatársakat 
keresünk az alábbi munkakör 

betöltéséhez, kiemelt 
bérezéssel:

2080 Pilisjászfalu, Külső Bécsi u. 038. 
Tel:. 06-26-709-069, 06-70-9322-973

- KARBANTARTÓ 
   VILLANYSZERELŐ 
   (bányaüzemben) 

ZÁRTSZELVÉNY, LAPOSACÉL, 
SZÖGACÉL, BETONACÉL, 

KÖRACÉL, ACÉLCSÔ, 
ACÉLLEMEZ, NÉGYZETACÉL, 

HORGANYZOTT CSÔ.
Rozsdamentes lemez, kör, 
lapos, csô, zártszelvény...

T-18 fehér és téglavörös trapézlemez raktárról 2000mm 
3000mm 4000mm bruttó 4.318,-/nm (10 év garancia)

Kétoldalon UV védett víztiszta 10mm üregkamrás 
polikarbonát lemez br. 5.390,-/nm 2,1x4-5-6 m hosszban.

Unifer Kft. Esztergom-Kertváros, 
Kesztölci út 15. 33/419-412

Nyitva: H-P: 7-16, Szo: 8-12

Üzlet bezárás miatt 

VÉGKIÁRUSÍTÁS
a Május 1 téri KÍNAI ÁRUHÁZBAN

-30%
a TELJES ÁRUKÉSZLETRE!

Szeptember 20-tól 
október 9-ig

Nyergesújfalu, Május 1 tér 1.
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A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNE: ZSÁMBÉK

ALEX Fémbútor Kft. Zsámbék 
H-2072, Magyar u. 21-23.
Telefon: +36/20 341-3333    
E-mail: info@alexbutor.hu
www.alexbutor.hu

ASZTALOS ÜZEMBE BETANÍTOTT MUNKÁS, 
ASZTALOSIPARI GÉPKEZELŐ, BÚTORASZTALOS 
teljes munkaidőben

KÁRPITOS ÜZEMBE BÚTORKÁRPITOS
teljes munkaidőben

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

HEGESZTŐ
teljes és részmunkaidőben vagy másodállásban

TARGONCÁS
teljes munkaidőben

SZERELDE ÜZEMBE BÚTORÖSSZESZERELŐ
teljes vagy részmunkaidőben

   

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ CSAPATÁBA 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

ÚJ MUNKAVÁLLALÓKAT
KERESÜNK

Az alábbi telefonszámon ügyintézőnknél jelentkezhet:
Bácsiné Illés Zsuzsanna, +36 (20) 573-1813

ü versenyképes fi zetés  ü túlóra prémium  
       ü határozatlan idejű szerződés

» Női munkavállalók jelentkezését is várjuk.
» Fizikailag terhelhető, megváltozott munkaképességű 
dolgozók jelentkezését is várjuk.

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

PALA 
pizzériába 

gyakorlattal 
rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 

+36/30 277 1822
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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 munkába járásodról 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
Targoncás munkakör esetén:
      kézi- és gépi anyagmozgatás, áruszállítás,    
      áruátvétel-átadás, áruellenőrzés

           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)

BETANÍTOTT, FIZIKAI 
MUNKÁRA KERESÜNK 

ÖSSZESZERELŐ/
TARGONCAVEZETŐ

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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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! 

Önállóan dolgozni tudó 
ASZTALOST 

vagy szakmában jártas 

SEGÉDMUNKÁST 
 

Ujasi Balázs e.v. 
70/5697877

Bérezés 
megegyezés szerint!

azonnali kezdéssel 
felveszünk.

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.

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

 CNC ESZTERGÁLYOS ÚJ! ÚJ!

Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk 
országszerte munkatársat az alábbi munkakör betöltésére:

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Tudásszintű versenyképes jövedelem
•  Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
•  13. havi � zetés, SZÉP kártya
•  Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári 
   be� zetés 
•  Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
•  Klimatizált, biztonságos, rendezett 
   munkakörnyezet
•  Családcentrikus környezet 
•  Stabil közösség, alacsony � uktuáció
•  Képzési lehetőségek, vonzó szakmai 
   perspektívák
•  Nyelvi képzési lehetőség
•  Kiemelt � gyelem az egészségvédelemre
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható

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

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

Jelentkezni lehet: 
2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.;

Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe:

AMIT KÍNÁLUNK: 
-  stabil munkáltatói háttér
-  hosszútávú munkalehetõség
-  egymûszakos, 
   8 órás munkarend

 
•LAKATOS 

•BETANÍTOTT LAKATOS
 (Az állás betöltéséhez végzettség 

nem szükséges, csak gyakorlat)



2021. szeptember 17.                5ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

5

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.

 A környék legjobb bérezésével várjuk önt!

 

  

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

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!

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

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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igénylő

ÁRUFELTÖLTŐ a zöldség osztályon
PÉNZTÁR HOST/HOSTESS

HÚSPULT ELADÓ
PÉK

ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓ

Jelentkezés itt:

www.auchan.hu/Solymár
telephely kiválasztásával

SZÁMOS 

JUTTATÁS ÉS 

KEDVEZMÉNY

FEJLÔDÉSI 
PRÉMIUM 

RENDSZER

FEJLESZTÉSI

PROGRAMOK

SZOCIÁLIS 

TÁMOGATÁS

RUGALMASAN VÁLASZTHATÓ MUNKAIDÔ

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

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

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

BETANÍTOTT MUNKA-CNC GÉPKEZELŐ 

Budapesttől 17 km-re lévő PILISCSABAI telephelyünkre keresünk 
országszerte munkatársat az alábbi könnyű fi zikai munkakör betöltésére:

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal 
   együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően) 
   Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
•  Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
•  13. havi � zetés, SZÉP kártya
•  Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári be� zetés 
•  Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
•  Klimatizált, biztonságos, rendezett 
   munkakörnyezet
•  Családcentrikus környezet 
•  Stabil közösség, alacsony � uktuáció
•  Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
•  Nyelvi képzési lehetőség
•  Kiemelt � gyelem az egészségvédelemre
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!
ÚJ! ÚJ!

FŐBB FELADATOK:  
•  CNC esztergagép kezelése
•  Egyedi és kis szériás alkatrészek 
   megmunkálása
•  Az elkészült alkatrész méreteinek és rajzi 
   előírásoknak való megfelelőségének 
   ellenőrzése

ELVÁRÁSOK:
•  Minimum általános iskolai végzettség
•  Hasonló területen szerzett tapasztalat
•  Precíz, pontos munkavégzés, 
   megbízhatóság, terhelhetőség

ELŐNY:
•  Műszaki rajz olvasási ismeret

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

S.A.S.I. 
Zöldségboltba 

gyakorlattal 
rendelkező 

HÖLGY 
ELADÓT 

keresünk. 

Elsősorban 
esztergomi lakos 

jelentkezését várjuk! 

Sáska János 
06-30-525-4523



2021. szeptember 17.                7ÁLLÁSBÖRZE  Jelentkezésekor tüntesse fel a Szuperinfó 
reklámújságot és a facebook megjelenésünket.

7

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT 

– SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEIRE
Fér�  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.

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

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 fi zikai munkakör betöltésére:

AMIT KÍNÁLUNK:                  
•  Versenyképes alapbér túlóra nélkül pótlékokkal 
   együtt (végzettségtől és tapasztalattól függően) 
   Nettó 220.000-300.000 Ft (Bruttó 330.000-460.000 Ft)
•  Vonzó mozgóbér érdekeltségi rendszer
•  13. havi � zetés, SZÉP kártya
•  Havi 7.500 Ft Önkéntes Nyugdíjpénztári be� zetés 
•  Céges buszjáratok, munkába járás támogatása
•  Klimatizált, biztonságos, rendezett 
   munkakörnyezet
•  Családcentrikus környezet 
•  Stabil közösség, alacsony � uktuáció
•  Képzési lehetőségek, vonzó szakmai perspektívák
•  Nyelvi képzési lehetőség
•  Kiemelt � gyelem az egészségvédelemre
•  Hosszú távú munkalehetőség
•  Szükség esetén SZÁLLÁS megoldható

A BETANÍTÁST VÁLLALJUK!

ÚJ! ÚJ!

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 olvasási, illetve mérőeszköz 
   ismerete 

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

BETANÍTOTT MUNKA-SÍKKÖSZÖRŰS

Fényképes önéletrajzát bérigény megjelöléssel az  

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

ELVÁRÁSOK:
• Megbízhatóság, precizitás, 
   önálló munkavégzés
• Fizikai terhelhetőség

Pilisvörösvári fémmegmunkáló 
üzemünkbe azonnali 

munkakezdési lehetőséggel

•MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ
•CO/AWI HEGESZTŐ
•CNC  ÉLHAJLÍTÓ 
   GÉPKEZELŐ

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

•CNC MARÓS
•HAGYOMÁNYOS 
   ESZTERGÁLYOS
•ÖSSZESZERELŐ 

munkatársat keresünk.

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 � zetés
- biztos, hosszú távú 
  munkalehetőség
ELVÁRÁSAINK:
- Min. 1 év releváns szakmai tapasztalat 

Saját autóval rendelkező   
PIZZAFUTÁRT keres. 

Tokodaltáró

Tel: 06-20-365-9493 +36-70/941-7152

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

MECHANIKUS KARBANTARTÓ   
munkakörbe

FŐBB FELADATOK: 
-  Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a biztonság-
   technikai előírások fi gyelembevételével
-  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

A Lábatlani 
Vasbetonipari Zrt.  

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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Szeptember 24-25-26. 
Várható fajták: 

• Gála •Golden 
• Idared • Jonagold

ALMA SZEDD MAGAD!
Zsámbék és Szomor között fekvő Felsőörspusztai almáskertben,

az alábbi időpontokban 8.00 és 18.00 óra között!

A szedhető fajtákról érdeklődjön a 06 30 590 8733 telefonszámon!

150 Ft/kg

Szeptember 17-18-19. 
• Gála • Golden

Október 1-2-3.
• Gála •Golden 

• Idared • Jonagold

150 Ft/kg

PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA
Ingatlanok 
adás-vétele
Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

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

Fő profilunk a tető!
• Bitumenes zsindelyek
• OSB lapok
• Acél tetőfedő anyagok
• Bitumenes hullámlemezek
•  Légkamrás polikarbonát 

lemezek
• Kész előtetők
•  Hő- és hangszigetelő 

anyagok
• Galeco esőcsatornák
• Velux tetőtéri ablakok
• Tetőjáró lépcső korláttal

80
11
86

1039 Budapest, Árpád u. 76. 
Tel.: 06-1/250-3060

TETŐ-ZSINDELY SZAKÜZLET
www.tetouzlet.hu

Szakemberek fejlécSZAKEMBEREK
Szolgáltatók

           www.facebook.com/butorbolt.nikaDorog, Mária utca, 
postával szemben, lángosos és 

a zöldséges között
06 (33) 440 065

Nyitva: H-P: 9-17-ig Szo: 9-12-ig

155.900 Ft 189.900 Ft

Corsa 3-1-1

ww.facebook.com/butorbolt.nika  www.nikabutor.hu

KOMFORT 
szekrénysor: 

405 cm; 
LED világítással 

215.000 Ft helyett

209.000 Ft

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
A képek illusztrációk. Az árak a készlet erejéig, 
illetve 2021. szeptember 15-30-ig érvényesek. 

Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. 
Részletekről, és az akcióban szereplő 

színösszeállításokról érdeklődjön üzletünkben.

DUBAI 
szekrénysor: 

355 cm; LED világítással 
199.900 Ft helyett

194.900 Ft
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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!

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

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!

A
A

 5
8

3
8

4
1

9

 Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
13.500 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
18.000 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

Tölgy, bükk =
17.000 Ft

Akác =      

18.000 Ft

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!
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 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  

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

Eladó Esztergomban, a Visegrádi út men-
tén, két aszfaltos útról megközelíthető, 
21,300 m2, szántó, erdő, nádas terület. 
Villany lehetőség adott. Alkalmas lovardá-
nak, kaland parknak, stb. Irányár: 21 Millió 
Ft 20/336-4936

Esztergomban, eladó családi ház. 288m2 
telken, 80m2, 3 szoba,+ utcáról külön bejá-
rattal 20 m2 üzlet, alkalmas irodának, fod-
rász, kozmetika, stb vállalkozásra. Udvar-
ban kocsi beálló, 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 nyí-
lászárók, felújított fürdőszoba. Fedett kapu-
alj, kondenzációs gázkazán, hőszigetelt 
homlokzat. Irányár: 80MFt 20/336-4936

Esztergomban Szentgyörgymezőn eladó 
hátsó udvari házrész, 2 szoba, konyha, für-
dőszoba, nagy pince, melléképületek. Irány-
ár: 21MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bánomi lakó-
telepen. IV. emeleti, 2 szoba+hall, erkély, 
55m2-es, távfűtéses, új nyílászárókkal. 
Irányár: 19,5MFt 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban a Szent 
Tamás hegyen. 2003-ban épült, 38-as 
porotherm téglából, 104m2 telken, 2 szin-
tes 117m2 (71+46), az épület alatt szuterén 
található. Fűtése gáz központifűtés, a kert-
ben boltíves pince tartozik hozzá. Az épü-
letben jelenleg közös a bejárat a szomszéd-
dal, de kialakítható külön bejárat is. Irányár: 
50MFt 20/336-4936

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

Eladó zártkerti telek a Döbönkúti dűlőben 
(Csendesvölgy u.) 2500m2 telek. Vezeté-
kes víz és villany van. 40m2-es befejezet-
len gazdasági épülettel. Irányár: 10 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó új építésű, erkélyes lakások Eszter-
gomban. 44-78m2-es, 1 - 2,5 szobás laká-
sok. AAA energetikai besorolású, liftes épü-
letben. Olcsó rezsi, ház központifűtés. Irány-
ár: 655’000Ft / m2 20/336-4936

Eladó új építésű tetőtéri lakás Esztergom-
ban. 1szoba + nappali, tárolóhelyiség. 
Házközpontifűtés, olcsó rezsi. Hasznos alap-
terület 58m2. Zárt udvarban kocsi beálló-
val. Irányár: 32,4Millió Ft  20/336-4936

Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, Aká-
cos utcában 1119m2-es telken lévő hétvégi 
ház igényes berendezéssel, 2 szoba + nap-
pali 67 m2. Az 55m2 es fedett teraszról szép 
kilátással a természetre. A ház 2009 ben 
épült YTONG-ból.  Víz 35 méter mély, saját 
kútról bevizsgált iható.  Villany 32 Amper, 
fűtése 1 kéményről, és klímákkal is.  Irány-
ár: 33 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergom város központjában, IV 
em, 90m2 lakás. Lakáson belül két szintes 
3 szoba + étkezőkonyha + galéria, 2 wc. (A 
tető térben 1.9 es belmagasság alatti rész-
szel 130 m2) A nyílászárók egy része cserél-
ve lett. Állapota átlagos, felújítandó. Fűtése 
villanykályhákkal. Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 
Millió Ft 20/336-4936

Dömös központjában felújítandó panzió és 
vendéglátóegység (kocsma, külön bejárat-
tal) eladó. Rendezvények, születésnapok, 
szilveszteri partik és esküvők lebonyolí-
tására alkalmas. 1348m2 telek, 18 szoba 
fürdő+wc-vel. A panzió 70 fő befogadá-
sára alkalmas, étteremmel, konyhával és 
bárral felszerelve, terasszal, udvari parko-
lóval, gáz központifűtés. Irányár: 120 Millió 
Ft  20/336-4936 

Eladó Esztergomban a Honvéd u környé-
kén 43m2 ,1 szobás utcafronti felújítan-
dó házrész, fűtése cserépkályhával, kam-
ra, tároló az udvarban. Irányár: 15,7 MFt. 
20/336-4936

Eladó Esztergom csendes, közkedvelt észa-
ki városrészében lévő 2 szintes, szépen fel-
újított családi ház, 798m2 telekkel, 4 szo-
ba + nappali, 2 fürdőszoba, 164m2. Tarto-
zik hozzá 2 kocsi részére garázs, automa-
ta ajtóval és kerti kapunyitóval, melléképü-
letek, pince, öntözőrendszer, gáz-központi-
fűtés, 2 klíma, riasztórendszer, hőszigetelt 
homlokzat. Ár: 82 Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban déli városrészben csalá-
di ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 szobás. 
Fűtése vegyes központifűtés, zárt kapualj. 
2 fürdőszoba 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 (Kerektemplom) 
közelében. 755m2 telek, 1 szintes, 3 szo-
bás felújítandó épület. Garázs, pince, fedett 
kapualj és melléképület tartozik hozzá. Gáz 
központifűtés + hőtárolós villany. 2 generá-
ció részére is alkalmas. Irányár: 50 Millió Ft 
20/336-4936

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

Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, zöld-
övezeti környezetben 900m2 parkosított tel-
ken: 180m2. 3 szoba + nagy nappali, téli 
kert, 2 fürdőszoba. Épület alatt 2 kocsi beál-
lós garázs+ 35m2.gardrób, kazánház. Szi-
getelt homlokzat, fa nyílászárók. Fűtése, vil-
lany központi, + fa elgázosító kazánnal és 
klímával is. A nagy teraszokról és erkélyek-
ről panorámás kilátással. Az udvarban fedett 
terasz, csúszda, játszótér, kis faház. Irányár: 
79,9 Millió Ft 20/336-4936

Eladó lakás Esztergom városközpontjában. 
Tégla épületben, földszinti, csendes bel-
ső udvarra néző lakás. 63m2, 2,5 szoba. 
Fűtése cserépkályhával és hőtárolós villany-
kályhával megoldott. Irányár: 26,8Millió Ft 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergom városközpontjában. 
Tégla épületben, földszinti, csendes belső 
udvarra néző lakás. 41m2, 1 szoba. Fűté-
se cserépkályhával és hőtárolós villany-
kályhával megoldott. Irányár: 18Millió Ft 
20/336-4936

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

Garázst vennék Esztergomban a Móricz Zs. 
lakótelepen illetve környékén. Ár megegye-
zés szerint! 06301293151

BÉRLEMÉNY

Kiadó új építésű lakás Esztergomban. 1. 
emeleti, bútorozott, 2 szobás lakás, 53m2, 
ház központifűtés az épületben, olcsó rezsi-
vel. Bérleti díj: 140’000Ft / hó + rezsi + 2 
havi kaució 20/336-4936

Kiadó 2 szobás és erkélyes lakások Eszter-
gom, Bánomi lakótelepen, IV. emelet. 50m2, 
részben bútorozottak, bútorok megegyezés 
szerint. Bérleti díj: 110-120 ezer Ft / hó + 
rezsi + 2 havi kaució 20/336-4936

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

JÁRMŰ

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

www.vihariauto.hu
Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, és 
ezek alkatrészeit: BMW, Zündapp, Cse-
pel, Pannónia, Jawa, Simson, MZ, Romet, 
lehet hiányos, üzemképtelen, minden érde-
kel, 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

Eladó 2 db bárány (egy pár) 40e Ft/db és 
2 db kis bakkecske, 15e Ft/db 0630 
458 2090

RÉGISÉG

TANÁRDIPLOMÁS GYŰJTŐ 1945 ELŐT-
TI KÖNYVEKET, KÉPESLAPOKAT, FOTÓ-
KAT, DOKUMENTUMOKAT VÁSÁROL. 
30/9945943

VEGYES

Eladó babakocsi és utazóágy! 06-30-
570 -2112

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 06-30-
473-8004, 06-30-967-6933

ELADÓ elektromos fűnyíró, légkompresz-
szor és egy körfűrész! 06-20-4959114

Eladó kerékpár és egy vajszínű vőlegényi 
ruha. 06-33-440-533

Hagyatékot, régi motorokat, robogókat, 
veterán alkatrészeket, elfekvő árukészletet 
vásárolok! 06706503168

SZOLGÁLTATÁS

FŰKASZÁLÁS! 30/621-3477

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghálók, 
harmonikaajtó, szalagfüggöny szerelése - 
Nagy Sándor 06-20-321-0601

Döntés nélküli favágás alpintechnikával! 
Veszélyessé vált fák lebontása, gallyazás, 
faápolás, veszélytelenítés. Precízen, gyor-
san, biztonságosan! 30/6197671

Vízvezeték szerelés, konyhai illetve für-
dőszobai szerelvények javítása cseréje. 
06(30)682 -9631

Cserépkályha, Kandalló, Téglakályha, 
Kemence építés.Megbízhatóság, minő-
ség, garancia. +36302475157, www.
borsikalyha.hu

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

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

Vállalok szobafestést, mázolást,  és lami-
nált 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, kőmű-
ves munkákat, nyílászárók beépítését, föld-
munkagép munkákat. Hívjon bizalommal!  
06-70-429-6053

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

Villanyszerelés! Házak, lakások felújítá-
sa, villanyóra szerelés (áthelyezés, teljesít-
mény növelés, új kiépítés) 06-20-254-
7428, 06-31-318-2609

Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
harmónikajtók, javítása, készítése! Nyí-
lászárók szigetelése, passzítása, beállítá-
sa, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Penész-
mentesítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

Vállaljuk épületek, kerítések, garázsok bon-
tását, továbbá kisebb gépimunkákat, térkö-
vezést, betonozást, egyéb kőműves mun-
kákat. Zöldhulladék kezelésével is foglalko-
zunk: fűkaszálás, fakivágás stb. Hívjon biza-
lommal! 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, garanciá-
val! 06-70/233-0673

Vállaljuk új építésű és régi házak teljeskörű 
elektromos hálózat kiépítését, víz-és fűtés-
szerelést, meglévő rendszerek, elektro-
mos hálózatok bővítését és felújítását. 
06-70-788-4929

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

Fuvarozás, Költöztetés, Autószállí-
tás kedvezményes árakon, a hét minden 
napján! +3630/370-53-73

Lapostető szigetelés +36-70/941-7152

Több, mint 20 év tapasztalatával vállalok: 
festést, màzolàst, tapétàzàst, homlokzat fes-
tést, hőszigetelést, airless festést, glettelést, 
üzemek festését fùjàssal, ipari műgyanta 
festést. Stefàn Szilàrd +36309643857

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

Tetőfedő, bádogos SOS munkákat vállalunk. 
Tetőjavítás, ácsmunkák, ereszcsatorna, új 
tető, előtető, kocsibeálló készítése! Hívjon 
bizalommal. 06-20/804-7669

LITTA NAILS műkörmös szalonomba (Esz-
tergom Pöttyös tér, Fundamenta mellett) 
sok szeretettel várok mindenkit kézápo-
lásra/manikűrre, gél lakkozásra, zselés 
műkörömépítésre. Érdeklődni facebookon, 
instagramon (@littanails) vagy az alábbi 
telefonszámon tudtok : +36306965581 

VILLANYSZERELÉS! 06-30-1360106

Bejárati ajtók, ablakok, terasztajtók, 
redőnyök, ablakpárkányok, forgalmazá-
sát beépítését vállalom rövid határidővel. 
706253898

Ács, tetőfedő, bádogos! Tetőjavítás, beázás 
megszüntetése, cserepes lemez, ereszcsa-
torna, kocsibeálló készítése. 0620/506-
4648, +3630/872-6843

Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, 
tetőjavítást, kúpkikenést, széldeszkázást, 
ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, 
hőszigetelést, cserépmosást, házak tata-
rozását. Kiszállás ingyenes. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény 2021. szeptember 
30-ig. 06-30-375-9762. 06-70-655-
9878. 06-20-626-3481

Ács, tetőfedő, bádogos! Mindenféle bádo-
gos munkát, ereszcsatorna készítését, régi 
tetők felújítását és javítását, széldeszkázá-
sát, kúpozást, tető mosást, festést és Lindab 
lemezelést vállalunk. 0630/478-7669; 
0670/758-4859

ÁLLÁS

Kőművest, festőt, villanyszerelőt felve-
szek! Hívj bizalommal! Kecskés Tamás ev 
+36-70/941-7152

Tokodi fuvarozó cég keres C, E kategóriá-
val GKI kártyával rendelkező gépkocsiveze-
tőt nyerges billencsre vagy pótosra. György 
Attila e.v. 30/2251946

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

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!
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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!
Szeptember hónapban érvényes kuponjaink értéke:

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról 
fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Normál: 400Ft

Arany: 2000Ft

Az „URBS PRO PATIENTE” 
Nonpro� t Kft. Gál�  Béla 

Pszichiátriai Szakkórház, Pomáz
Felvételt hirdet az alábbi munkakörökre:

segédápoló
betegkísérő
takarító
tálaló
konyhai kisegítő
rakodó.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
06-70/443-7051-es telefonszámon, valamint 

a hr@gal� .net e-mail címen.

FELADATOK ÉS FELELŐSSÉGEK 
•  Gépek, üzemelő rendszerek általános 
   ellenőrzése és javítása (összeszerelősor, 
   kerékszerelés kiegyenlítő gépek, kompresszor,   
   melegvizes bojler, elektromos kapcsoló-
   rendszerek, légkondicionáló, üzemi kapuk, 
   anyagmozgató eszközök stb.)
•  Az általános hibaelhárításhoz szükséges 
   szerszámok, javítási anyagok beszerzése, 
   nyilvántartása
•  A Szenior karbantartási és üzemeltetési 
   mérnök által meghatározott területek, 
   anyagok táblával történő beazonosítása 
   (tábla kihelyezése, feljelölés)
•  Eseti, a működéshez kapcsolódó egyéb – 
   vezető által kiadott – feladatok elvégzése
•  A céges gépkocsik, gépjárművekkel 
   kapcsolatos javíttatásokban segédkezés 
   (szervíz, takarítás, műszaki vizsgáztatásra 
   való felkészítés ,elszállítás, eseti mentéseknél 
   segédkezés)

 

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

KARBANTARTÓ 

A Summit D&V Kft. 
munkatársat keres 

az alábbi pozícióba:

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

ELŐNY
•  Villanyszerelő végzettség
•  Tűzvédelmi szakvizsga

ELVÁRÁSOK
•  Műszaki középfokú végzettség 
   /Középiskolai végzettség /
•  Érvényes B kategóriás jogosítvány
•  24 órás elérhetőség

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

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.

ŐSZI-TAVASZIelőjegyzőknek 

2021. 09. 30-ig 

15-25%   kedvezmény! 

HETI MENÜ
Cégek, irodák, intézmények számára heti menü 

befőzését vállalja éttermünk!
50-től akár 150 fő részére, változatos kínálattal, allergéneket és egyéb 

igényeket egyeztetés szerint fi gyelembe véve.

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

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

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ vagy TETŐFEDŐ szak-
munkást 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 prob-
lémamegoldó képességgel rendelkező nyí-
lászáró beépítőt keresünk, azonnali kezdés-
sel! Smartablak Kft. Dorog, Köztársaság út 
13. +36 70 626 32 88

Táti telephelyre faipari lapszabász 
és élzáró gépre keresünk betanított 
munkásokat!Egyműszakos munkarend-
be, azonnali belépéssel! Bér megegye-
zés szerint!Poliforg 2000 Kft. Tát, József 
A.u.27.,06303005626, 0633444694

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

Süttői vendéglőbe szakácsot, 
pizzaszakácsot, konyhai kisegítőt,  és futár 
(saját autóval rendelkező) munkatársat kere-
sünk. Jankó Vendéglő 06-30-331-7437

S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal rendel-
kező hölgy eladót keresünk, elsősorban esz-
tergomi lakos jelentkezését várjuk! Sáska 
János 06-30-525-4523

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR MUNKALEHE-
TŐSÉG Budapest III. kerületében! AZON-
NALI KEZDÉS! Minőségi munkáért MINŐ-
SÉGI FIZETÉST nyújtunk! Jelentkezés: 
+36(20)350-0472. Get Work Trend Kft.

Álláslehetőség! Megváltozott munkaké-
pességű munkavállalóknak könnyű, fizi-
kai, ülőmunka 4-6 órában dorogi telephe-
lyen. Infi Kkt. 06-20-376-0696, infikkt@
gmail.com

Racing Büfé (Tokodaltáró) pizzafutárt 
keres (saját autóval rendelkezzen)  
06-20-365-9493

A Herceghalom Interat Zrt.bicskei telep-
helyére alkatrész értékesítő munkatársat 
keres teljes munkaidőben.Önéletrajzát bér-
igényének megjelölésével az info@interat.
hu e-mail címre várjuk..

Esztergomi építőipari cég keres hosszú 
távra festő, gipszkarton szerelő, hidegbur-
koló szakmunkásokat! Mega Építő Bázis 
Kft. +36203309636

Építőiparban jártas segédet, és villanysze-
relőt, illetve segédet keresünk cégünkbe 
Esztergom, Dorog, Tát, Sárisáp, Csolnok 20 
km-es vonzáskörzetéből. S+F GIPSZ 2021 
Bt. 06-20-375-0862

Dorogi munkahelyre, betanított munkára, 
egy műszakos munkarendbe fiatalos csa-
patba versenyképes fizetéssel folyamatos 
munkára férfi munkaerőt keresünk. Bindi 
Bt. 06303920959

TÁRSKERESŐ

168 magas, 70 kg, 55 éves roman-
tikus, vidám, egyedülálló férfi kor-
ban hozzáillő hölgy társaságát keresi. 
06-30-306-6965

Szeretnék megismerkedni egy özvegy, 
hetven év körüli férfival, aki barátom vagy 
társam tudna lenni. 06-30-1266105 
esti órákban

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

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Nyitvatartás:  
hétfőtől–péntekig 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: 85 Ft/kg

LEMEZ: 70 Ft/kg

Akkumulátor: 210 Ft/kg
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Indul a 36. 
BORSZŐLŐ vásár a 

S.A.S.I. Zöldségesnél!!!

Cím: Esztergom, Barkóczy út 5. 
(Szentgyörgymező)

Tel.: 06-30/408-35-81, 
06-30/276-06-83

8-17h-ig

KÉZZEL SZEDVE, NYITOTT 
LÁDÁKBAN SZÁLLÍTVA!

MÁR RENDELHETŐ FAJTÁK:

+ 5 új fajta

S.A.S.I. Zöldségesben:
· Idei kék MÁK 1190 Ft/kg

· Befőzési SZILVA 299 Ft-tól
· Télálló BURGONYA 

99 Ft-tól megérkezett!

· Cserszegi fűszeres
· Szürkebarát
· Chardonnay
· Zweigelt
· Kékfrankos
· Muskotály
· RIZLINGSZILVÁNI 
   145-150 Ft
· Olaszrizling
· Vegyes fehér
· Otelló
· Hárslevelű
· Veltelini

Megrendelhető: Burányi Zoltán

06-20-368-6892

BORSZŐLŐ VÁSÁR

◆Tokaji Furmint
◆Tokaji Hárslevelű
◆Chardonnay
◆Zweigelt
◆Olaszrizling
◆Zöld Veltelini
◆Egri Leányka
◆Kék Oportó
◆Tramini

JÖVŐ HÉTEN ÉRKEZIK: 
Sárga Muskotály, Király 

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

EGYÉB FAJTÁKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN!

A nyirokterápia egy speciális kompressziós kezelés, 
melyet az ÖDÉMÁSSÁ vált betegek kezelésére 

fejlesztettek ki.

NYIROKTERÁPIA

Garai Sass Diána

+36/30-233-6165
sassdiana86@gmail.com

www.nyirokterapia.webnode.hu

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

HÁZHOZ 
MEGYEK!

Otthoni kezelés 
(50 perces) 8 000 Ft

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

Műkő, márvány, 
gránit síremlékek 

gazdag választékban. 
Műkő szimpla: 128 000 Ft-tól, 
Műkő dupla: 155 000 Ft-tól, 

Gránit szimpla: 370 000 Ft-tól, 
Gránit dupla: 490 000 Ft-tól. 

Síremlékek felújítása, 
egyéb kő és műkő munkák.

Cím: Lerner Róbert, Lerner Krisztián 
Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 95. 
06 33/455-643, 06-30/364-1028, 

www.lernerkofarago.hu

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.
ŐSZI-TAVASZI feliratkozóknak

2021.09.30-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

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.

  

JÓNÁS TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG CENTRUM
Esztergom Dorogi u 5/D (Hatoskő) Tel: 33/416-896  Mobil:06-70/606-0503 
Nyitva: H-P: 8-16, Szo: 8-12   E-mail: jonastuzep@gmail.com          Jónás Tüzép

SÓDER-HOMOK- MURVA, 
cement, mész, téglák, 

vakolatok, szigetelőanyagok, 
fóliák, szerszámok.

Csemperagasztó, Tetőfólia, 
Kőműves szerszámok, 

Szigetelő anyagok. EPS ragasztó 
0-10 glett-gipsz, GIPSZKARTON + 

TARTOZÉKOK  

Házhoz szállítást vállalunk! Telephelyi kiszolgálás kis és nagy mennyiségben!       

AA 584 5945

KALODÁS TÜZIFA • FABRIKETT • GYÚJTÓS 
• PEPO • KONIX • KÉMÉNY ÉS KAZÁNCSÖVEK

• KÉMÉNYCUCA

ÉPÍTŐANYAGOK:
•SÓDER
•HOMOK
•CEMENT
•MURVA 0-20

•KAVICS 20/50
•KISMÉRETŰ  TÉGLA
•SAMOTT TÉGLA
•ZSALUKŐ
•YTONG

57,8Ft/Kg

57,2Ft/Kg

69,9Ft/Kg

FRISSEN HOZOTT 
I. OSZTÁLYÚ SZENEK
Ledvicei dió szén:         5780Ft/q
Ledvicei daraszén:         5720Ft/q
Német   Brikett    szén:         6990Ft/q

Fabrikett 10kg/csom. 1.100Ft/db
Az árak 2021.09.30-ig érvényesek! Á
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