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+36-70/941-7152

FESTŐ, BURKOLÓ 
ÉS KŐMŰVES 
MUNKÁK
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester

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

SMARTABLAK
okos megoldások nyílászárókra

„MEGÁLLÍTJUK AZ IDŐT!” 
Ha idén vásárolja meg nyílászáróit, jövőre a 

IDEI áron szereljük be azokat, 
raktározásukat pedig INGYEN vállaljuk!

Rugalmas nyitvatartás! 
Telefonos egyeztetést követően akár 

16.00 óra után is állunk rendelkezésükre!

FOLYAMATOS 
AKCIÓ!
Amennyiben 

ABLAK+ 
REDŐNY 
kombinációt 
rendel, 
SZÚNYOGHÁLÓJÁT 
AJÁNDÉKBA 
adjuk!
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Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.hu email 
címen önéletrajzzal,  bér megjelöléssel. 

Az állásokról érdeklődni Tel.: 0626/349-608   
Mob.: 0620/617-7700  telefonszámon lehet H-P:  7-15 h-ig

Spiralter Kft.  pilisszántói rugó gyártó üzeme felvételre keres 1-1 fő: 

Elvárások: 
1-2  év fémiparban eltöltött gyakorlat , vagy szakmai tapasztalat.
Munkaidő: 1 műszak , H-P: 6-14.30-ig 
Amit kínálunk: 
Versenyképes bejelentett jövedelem, busz bérlet vagy 15 Ft/km  
üzemanyag térítés, munkaruha biztosítása
Szükség esetén albérlet megoldható.

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

• HAGYOMÁNYOS 
   SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
 • ESZTERGÁLYOST – MARÓST 
   HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE
• GÉPLAKATOS KARBANTARTÓT
 • FÉRFI BETANÍTOTT MUNKÁST

• CNC ÉS MECHANIKUS 
   RUGÓGYÁRTÓGÉPKEZELŐT
• GÉPKEZELŐT (BETANULÁSI 
   LEHETŐSÉG RUGÓ-
  GYÁRTÁSRA, EGYÉB 
  GÉPEKRE)
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Szentendre, Pilisvörösvár, 
Esztergom és térsége

I M P R E S S Z U M

Megjelenik: Bajna, Budakalász, Csolnok, Dorog, 
Esztergom, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár, 

Nyergesújfalu, Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu, 
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pomáz, Sárisáp, 

Solymár, Szentendre, Tát, Tokod, 
Tokodaltáró, Visegrád

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

JELENTKEZÉS MÓDJA:
- önéletrajzzal a meder.ilona@csevi.hu címen 

Csévi Likőr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

BETANÍTOTT MUNKÁS
munkakörbe.

AZ IDEÁLIS JELÖLT:
 megbízható
 szívesen dolgozik csapatban
 jó fi zikai állóképességgel rendelkezik
 termelésben szerzett tapasztalatot

AMIT KÍNÁLUNK:
 stabil munkáltatói háttér
 hosszútávú munkalehetőség
 versenyképes jövedelem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
 több műszakos munkarend

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.

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775
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Tűzifatelepre 
GÉPI 

FELDOLGOZÁSRA 
munkatársat 

keresünk 
esztergom kertvárosi 

telephelyre! 

Pázsit és Tűzifa Bt. 
06-20-329-9519

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.

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

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.

JELENTKEZNI LEHET: 
+36/70 4333 666 

Employer Helping Kft. 
employerhelping@

gmail.com 
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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! 

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

- RAKODÓGÉPKEZELŐ
     (Kőbányászati végzettség   
     előnyt jelent)
-  KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ 
    (bányaüzemben) 

FARM BURGER 
ESZTERGOM

 
06 33 400 748 

NYITVA TARTÁS:  
Hétfő-Vasárnap: 12.00-21.00 

Már a -n is megtaláltok!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 
Esztergom, Esztergom kertváros, 

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

Keressétek megújult étlapunkat!
GYROS ÉS HAMBURGER!

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

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!•tetőmunkák

•hőszigetelés
•házbővítés
•kőműves munkák

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL 

A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ 
MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Megbízható minőség, 
teljeskörű garancia!

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 
„C” kategóriával 

rendelkező 

TEhERgépjÁRmű 
vezető 

munkatársat keres
az Esztergomi 
Hulladékátrakó 
telephelyére.

Feltétel: GKI- jogosítvány
Előny: „E” kategóriára 

érvényes vezetői engedély
Önéletrajzokat a 

hrvezeto@vertikalzrt.hu 
email címre várjuk.

80
33

88

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.

TAVASZI előjegyzőknek 

2021. 11. 30-ig 

15-25%   kedvezmény! 
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
BÉRLEMÉNY

Dorogon, a Mária udvarban kiadó 
vagy eladó kocsibeálló. 06-20 
-580-8403

Kiadó lakás Dorogon, a Bécsi úton. 
06-20-580-8403

Esztergom, Petőfi u.-ban 2 szo-
ba összkomfortos, korszerűen fel-
újított, bútorozatlan, gázkonvekto-
ros, kertes kis ház melléképületek-
kel, kocsibeállási lehetőséggel hosz-
szútávra kiadó. 130e Ft/hó+rezsi+1 
havi kaució. 06-30-204-5112

KIADÓ Esztergomban, a SASI Zöldsé-
ges mellett évek óta jól működő 48 
nm-es virágbolt 2022. január-febru-
ártól! Esetlegesen más tevékenység-
re is alkalmas. 06-30-525-4523

Esztergomban, Bazilikára néző, 
egy különbejáratú, bútorozott szo-
ba kiadó 1 személy részére! 85 000 
Ft/hó rezsivel együtt. Kaució 2 havi! 
06-30-4777107

Kiadó Esztergomban a TESCO kör-
nyékén, 2 szobás erkélyes fsz-i lakás, 
50m2, részben bútorozott, bebútoro-
zás megegyezés szerint. Bérleti díj: 
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kau-
ció 20/336-4936

Kiadó Esztergomban, 3 szobás két 
fürdőszobás nagy teraszos két szin-
tes ház, olcsó rezsivel, zárt udvarban 
kocsi beállóval, két havi kaució szük-
séges.   Bérleti díj 190’000 Ft/ hó + 
rezsi. 20/421-4557

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

INGATLAN

Eladó a Tokodi pincéknél a Mogyorósi 
úton, 4000 m2 telek, szőlő, gyümöl-
csös, 20m2, pince, présház és felet-
te 25 m2 faház 1 szobával, fűthető, 
villany van és saját kút.   Irányár: 8 
Millió Ft 20/421-4557

Eladó Esztergomban a TESCO, vas-
út állomás buszpálya udvar közelé-
ben 809 m2-es telken lévő családi 
ház, 3szoba 100 m2.. A ház 1961-
ben épült téglából. Fűtése gáz köz-
ponti. Épület alatt szuterén, külön 
garázs.  Irányár: 45,5 Millió Ft 
20/421-4557

Eladó Tokod Vájár u. erősen felújí-
tásra szoruló, jelenleg lakhatatlan 1 
szobás lakás 32 m2 .Irányár: 3 Millió 
Ft 20/421-4557

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

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

Eladó, Szentgyörgymezőn 68- ban 
épült családi ház, 462 m2 telek, 3 
szoba 99m2 fűtése gáz központi, 
ami 4 éve lett felújítva, épület alatt 
szuterén, külön garázs. Kisebb lakás 
csere beszámítással is. Ár: 38 MFt. 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a Csenkei híd-
nál, zöldövezeti környezetben 900m2 
parkosított telken: 180m2. 3 szoba 
+ nagy nappali, téli kert, 2 fürdő-
szoba. Épület alatt 2 kocsi beál-
lós garázs+ 35m2.gardrób, kazán-
ház. Szigetelt homlokzat, fa nyílás-
zárók. Fűtése, villany központi, + 
fa elgázosító kazánnal és klímával 
is. A nagy teraszokról és erkélyek-
ről panorámás kilátással. Az udvar-
ban fedett terasz, csúszda, játszó-
tér, kis faház. Irányár: 79,9 Millió Ft 
20/336-4936

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

Eladó 2008 ban épült hétvégi ház 
Esztergomban, a Csenkei úton, 
csendes, szép, panorámás kilátás-
sal 1054m2 telken, 33m2 egy szoba, 
konyha, fürdőszobás, külön wc+10 
m2 terasz. Valamint beépíthető cse-
rép fedésű tetőtérrel. Az épület alatt 
15,5 m2 pince. Kéményről egyedi 
fűtés, villany van, saját kúttal, zárt 
szennyvíz tárolóval. Irány ár: 20 MFT 
20/421-4557

Eladó lakás Dorogon a Mária ház-
ban. 55m2-es, 2 szobás I em. 
Újszerű állapot. Olcsó rezsi, egye-
di mérő órákkal. Irányár: 30 MFt 
20/336-4936

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

Esztergomban, eladó családi ház. 
288m2 telken, 80m2, 3 szoba,+ 
utcáról külön bejárattal 20m2 üzlet, 
alkalmas irodának, fodrász, kozme-
tika, stb. vállalkozásra. Udvarban 
kocsi beálló, garázs, gáz-központifű-
tés   Irányár: 42MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergom városköz-
pontjában. Földszinti, tégla épí-
tésű épületben, csendes udvarra 
néző ablakok, 2,5szobás, 63m2. 
fűtése hőtárolós villany és cse-
répkályha. Irányár: 26,8Millió Ft 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Budai 
lakótelepen, IV. emeleti, erkélyes, 2 
szobás, 55 m2-es felújítandó lakás. 
Ár:  19,5 Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban déli városrész-
ben családi ház eladó, 2 szintes, 
kertes, 4 szobás. Fűtése vegyes 
központifűtés, zárt kapualj. 2 fürdő-
szoba a felső szinten a fürdőszoba 
csak félig van kész. Irányár: 62 Mil-
lió Ft 20/336-4936

JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, és ezek alkatrészeit: BMW, 
Zündapp, Csepel, Pannónia, Jawa, 
Simson, MZ, Romet, lehet hiányos, 
üzemképtelen, minden érdekel, ház-
hoz megyek, készpénzzel fizetek! 
06-20-5196079

Autófelvásárlás díjtalan kiszállás-
sal. Akár műszaki vizsga nélkül is. 
0620-442-9002 Bakró Miklós, 
Scarface Kft., dzsericarkft@gmail.
com

www.vihariauto.hu
SZOLGÁLTATÁS

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

Döntés nélküli favágás alpintechn-
ikával! Veszélyessé vált fák lebon-
tása, gallyazás, faápolás, veszély-
telenítés. Precízen, gyorsan, bizton-
ságosan! 30/6197671

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

Vállalok szobafestést, mázolást,  
és laminált parketta lerakását. 
06-70-263-6464

Duguláselhárítás, csatornakamerá-
zás! 06-20-336-1583

Nyílászárók szigetelése, passzí-
tása, beállítása, zárvasalat, szel-
lőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, harmónikajtók, 
javítása, készítése! Penészmente-
sítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)294-6022

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

Lapostető szigetelés +36-70/941 
-7152

Gipszkartonszerelést vállalok! 
06-20-298-8711

Duguláselhárítás falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás gép-
pel, hétvégén is, garanciával! 
v06-70/233-0673

HIDEGBURKOLÁS - Pár lapos javí-
tásoktól az újépítésű házakig vál-
lalok burkolást. Több, mint 20 
éves tapasztalat! Németh László 
06-70-6178597

Villanyszerelés, Hajdu bojler és 
hőtarolós kályha javítás, elektromos 
hibák kijavítása. 06 20 9712292 

Vállalom kisebb-nagyobb ottho-
ni munkák elvégzését. (villany,víz, 
fúrás stb.) +3630/692-1768 

Minden ami villanyszerelés, akár 
hétvégén, ünnepnap is. Molnár Lász-
ló villanyszerelő +36/70 619-0711

Vállalok tetőfedő, bádogos, ács-
munkát, tetőjavítást, kúpkikenést, 
széldeszkázást, ereszcsatornázást, 
cserepeslemezelést, hőszigete-
lést, cserépmosást, előtetők készí-
tését. Országosan kiszállás ingye-
nes.Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény november30-ig. 06-
30-375-9762, 06-70-655-9878, 
06-20-626-3481

Ácsmunkát, tetőfedést, bádogos-
munkát, tetőjavítást, cserepes-leme-
zelést, ereszcsatornázást, széldesz-
kázást, tetőáthajtást, lapostető-szi-
getelést, egyéb kisebb javításokat 
vállalok. 06-20-917-2422

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

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

VEGYES

Eladó örökségből származó perme-
tező, keverőtárcsás mosógép, hasz-
nálatlan (új állapotú) textil paraszt-
zsák! 06-20-582-3885

ELADÓ: Nagy húsgalambok 2500 
Ft/db, illetve  térkő 15 nm 30 Ft/db 
(Tokodon). 06-20-777-9392

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsa-
tut, üllőt, CO hegesztőt, műszerész-
esztergát, marógépet, kompresszort, 
kisgépeket. 06-70/624-5475

FIGYELEM, FIGYELEM! Száraz kenyér 
van eladó! 06-30-713-3412

Vásárolok hagyatékot akár kiürí-
téssel, öreg motorokat, robogókat, 
alkatrészkészletet, árukészletet. 
06706503168

Eltartási szerződést kötnénk idős 
hölggyel, odaköltözéssel. 4 tagú csa-
lád vagyunk. 06705942543 

Vásárolok platinát minden formá-
ban. Ezüst, érintkezőpogácsa, nit-
rát, paszta, palládium, forrasztópál-
ca, amalgám por, plazmavágó fúvó-
ka. 06-20/923-4251

RÉGISÉG

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

TÁRSKERESŐ

168 cm magas, 70 kg, 55 éves 
romantikus, vidám, egyedülál-
ló férfi korban hozzáillő hölgy tár-
saságát keresi. Dorog és környéke 
06-30-306-6965

ÁLLÁS

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

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

Építőiparban jártas segédet, és vil-
lanyszerelőt, illetve segédet kere-
sünk cégünkbe Esztergom, Dorog, 
Tát, Sárisáp, Csolnok 20 km-es von-
záskörzetéből. S+F GIPSZ 2021 Bt. 
06-20-375-0862

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

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰ-
VEST, ÁCSOT keresek csapatunk-
ba azonnali kezdéssel. Önéletraj-
zot a vozakbau@gmail.com cím-
re kérjük. Vozák Csanád e.v. 
06(30)454-4276

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

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

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

S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlat-
tal rendelkező hölgy eladót kere-
sünk, elsősorban esztergomi lakos 
jelentkezését várjuk! Sáska János 
06-30-525-4523

Szobafestőt és dryvitszigetelőt 
felveszek! Bajkó Ferenc 06-20 
-9235-243

Esztergomi munkahelyre kere-
sünk női-férfi betanított munkáso-
kat. Munka jellege: könnyű fizikai, 
egyműszakos, betanított ülőmun-
ka. Bejárást térítünk, előleget adunk. 
Első ledolgozott hónap után 50.000 
Ft JELENLÉTI BÓNUSZT ADUNK. Havi 
fizetés: 230.000-250.000 Ft. Érd.: 
06(30)385-8356, ragnarhuman@
gmail.com. Ragnar-Human Kft.

Faipari vállalkozásunk asztalos vég-
zettséggel rendelkező, bútorgyártás-
ban jártas szakembert keres. Elvá-
rás B kategóriás jogosítvány! Tel-
jes munkaidős állás,akár azonna-
li kezdéssel! Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: poliforg@invitel.
hu címen. Poliforg Barkács Áruház 
06302772330, 06303005626

Dorogi munkahelyre lakatos kollégát 
keresünk délelőttös műszakba. Fém-
net Kft. 06-30-869-8055

Esztergomi fémipari cég keres 
hegesztő kollégát. Állandó délelőtt, 
bér megegyezés szerint! Környék-
beliek jelentkezését várjuk! Önélet-
rajzokat a kristof.technikus@gmail.
com címre várjuk! Kürti Kristóf

Co2 hegesztő munka Gödöl-
lőn nettó 2400Ft/óra bérezés-
sel, lakatos munka nettó 2050Ft/
óra bérezéssel. Igényes, díjmen-
tes szállást biztosítunk vagy uta-
zási támogatást. NexcomCenter 
Kft. femipar.munka18@gmail.com, 
+36/70-884-4955

Ausztriai/Németországi partne-
reinknek keresünk munkaválla-
lókat (betanított/szakmunka) Mi 
megtaláljuk neked a legjobb állást! 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
knhlizing@gmail.com e-mail címre 
várjuk! KNH e.v.
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GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
N o v e m b e r  h ó n a p b a n  é r v é n y e s  k u p o n j a i n k  é r t é k e :

Normál kupon 400Ft | Arany kupon 2500Ft

SZÉP Kártyád bármely alszámlájáról fizethetsz helyben és kiszállításkor is!

Esztergom-Kertváros
Damjanich u. 113.

Nyitva:
hétköznap 12-24 óráig
hétvégén 11-24 óráig

Kiszállítás:
minden nap 10-24 óráig

Rendelésfelvétel: 23:30-ig

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

Beválthatók helyben és 
házhozszállításkor! 

Egyszerre több kupon is 
felhasználható!

www.palapizza.hu

06/70 743-49-30

SZÜKSÉGES 
ENGEDÉLYEKKEL!

GÁZKAZÁN 
CSERE 99

Ft/kg

www.woodo2.com

HÁZTÓL- HÁZIG SZOLGÁLTATÁS EMELŐHÁTFALAS 
TEHERAUTÓVAL A RAKLAPOS ÁRU KEMÉNY 
BURKOLATÚ UTCASZINTIG TÖRTÉNŐ KISZÁLLÍTÁSA, 
MELY KÉZI RAKODÁST NEM TARTALMAZ!

•  Minimálisan vásárolható mennyiség:  
96 db 10 kg-os csomag, azaz 960 kg,  
melyet raklapon szállítunk.

• INGYENES KISZÁLLÍTÁS
Tel.: 30/523-6419 
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HIDEGBURKOLÁS
NÉMETH LÁSZLÓ

Pár lapos  javításoktól 
az  újépítésű  házakig 

vállalok  burkolást.
Több,  mint  20  éves 

tapasztalat!

06-70-6178597

5000 Ft kedvezmény
(Hallókészülék vásárlás árából, egyszerre csak egy 

kupon váltható be!)

Telefonszám: 06-70/554-95-16

H-E
ar K

ft.
2510 Dorog, Mária út 1. (Mária udvar)

VÁGJA KI A KUPONT HOZZA EL 
ÉS VÁLTSA BE A KEDVEZMÉNYT!

Érvényes: 
2021.11.14.-tól 
2022.01.22.-igVágja 

ki e
zt a

 

KUPONT 

és hozza m
agával!

hallokeszulek.hu





           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

MEMPHIS szekrénysor: 
375cm; LED világítással 
209.000 Ft helyett 

195.900 Ft

MEMPHIS komód 90cm: 
49.000 Ft

A képek illusztrációk. Az akció 2021.12.20.-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.  Nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. Részletekről, 

és az akcióban szereplő színösszeállításokról érdeklődjön üzletünkben.

VÍZGÁZ
FŰTÉS 

SZERELÉS

06-30-755-2941
06-30-301-7502

GÁZKAZÁN 
CSERE

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/ 
13.500 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

17.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
18.000 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!AKCIÓS 

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

A
A

 585 1199

KEMÉNYFA
BRIKETT

VASVÁZKÖTŐ  
munkakörbe  

FELADATOK: 
-  Vasbeton szerelési, vázkötési munka

ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Lábatlan

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 
munkatársakat keres

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal az alábbiak szerint 
email címre elküldve: hr@railone.hu 

vagy személyesen leadni a gyárban, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

Cím: Esztergom, 
Barkóczy út 5. 

(Szentgyörgymező)

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

(8-17h-ig)

· BURGONYA 
          99 Ft/kg-tól

· Kék MÁK 
1290 Ft/kg  
(1 kg felett)

· Magyar DIÓBÉL 
3490 Ft/kg-tól

· Magyar ALMÁK 
249 Ft/kg-tól

· SZALONCUKOR 
   52 féle ízben  

1400 Ft/kg-tól

Akciós TÉLI vásár    

        a S.A.S.I. 
Zöldségesben


