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+36-70/941-7152

FESTŐ, BURKOLÓ 
ÉS KŐMŰVES 
MUNKÁK
KECSKÉS TAMÁS 
kőműves mester

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!

esztergom@iqtherm.hu 
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)

Lakás- és 
házfelújítás, 

külső-belső munkák!
06-30-875-6655

• SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL
• INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

• SZEMÜVEGJAVÍTÁS • TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
• FOLYAMATOSAN MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET

• KEDVEZŐ ÁRAK • SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

3040%
KEDVEZMÉNY MINDEN 
SZEMÜVEGLENCSÉRE

2050%
KEDVEZMÉNY 
SZEMÜVEGKERETEKRE

50%
KEDVEZMÉNY 
NAPSZEMÜVEGEKRE

1+1 AKCIÓ
Egészségpénztári Kártya, SZÉP Kártya elfogadóhely

2510 Dorog, Bécsi út 61. | Tel.: +36 30/311 2296 | +36 33/355-877 | harmoniaoptika@gmail.com | www.harmoniaoptika.hu
harmoniaoptika | Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!
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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

 •HEGESZTÕ/LAKATOS 
(Végzettség nem szükséges, csak gyakorlat) 

• BETANÍTOTT MUNKÁS 
KÖNNYÛ FIZIKAI  MUNKÁRA. 

(Hölgyek, nyugdíjasok ill. megváltozott munkaképességû 
személyek jelentkezését is várjuk.)

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ

 KÖNYÖKLŐ VÉGELLENŐR 
munkakörbe

 összeszerelt könyöklő ellenőrzése munka-
    utasítás, hibaetalon és hibakatalógus alapján 
 napi ellenőrzések dokumentálása a kialakított 
    nyomtatványok használatával
 a hibás (selejtes) alkatrészek elkülönítése, 

    felazonosítása, jelentése a minőség-
    biztosítási részleg felé
 az ellenőrzött alkatrészek tételes 
    minőségi ellenőrzése, egyedi azonosító 
    jellel való ellátása 

 befejezett 8 általános iskola
 igényes, precíz, önálló munkavégzés

 minőség-ellenőrzés területen szerzett 
     tapasztalat vagy
 minőségügy iránti érdeklődés

 versenyképes bérezést további juttatásokkal, 
     bónuszokkal
 hosszú távú munkalehetőséget
 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

 INTERNETEN: www.summitdvkft.hu
 E-MAILBEN: sdv.allas@summit-dv.hu
 FACEBOOKON: https://www.facebook.com/summitesztergom/

LEGFŐBB 
FELADATOK

ELVÁRÁSOK ELŐNYÖK

MI EZT 
AJÁNLJUK

ÍGY TUDSZ JELENTKEZNI

CSATLAKOZZ A GMD 
CSAPATÁHOZ!

AMIT KÍNÁLUNK: 

•  3 műszakos munkarend
•  Kiemelkedő juttatás, 
    Bónusz és Cafetéria
•  Céges buszjárat

A  GMD CAST Hungary Kft. 

magasnyomású alumínium 
öntödébe és megmunkáló 

üzemébe 
keres munkavállalókat

LEHETŐSÉGEINKÉRT LÁTOGASS EL A FACEBOOK OLDALUNKRA VAGY 
VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK VALAMELYIKÉN.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a megpályázni kívánt pozíció megjelölésével
E-mailben: hr.dorog@gmd-eurocast.com

gmdcast

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

Önkormányzatokkal való 

TELEFONOS 
KAPCSOLATTARTÁSRA 

keresünk beszédes 
munkatársat 

Esztergom-kertvárosi 
irodánkba 8 órás 
munkavégzéssel. 

Jelentkezni az 
 ugyfelszolgalat@

babamamatudakozo.hu 
e-mail címen bérigény 
megjelölésével lehet.
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Hr.Sofi delhungary@sofi del.com
vagy személyesen is leadható az alábbi címen:

2541 Lábatlan, Rákóczi út 105.

AMIT KÍNÁLUNK:

A Sofi del Hungary Kft. minden munkavállalója részére
 - Versenyképes jövedelemcsomagot

 - Vegyszermentes, tiszta munkakörnyezetet
- Éves Cafeteria keretet 

- Iskolakezdési támogatást 
- Munkába járás támogatást biztosít

és
- Biztos munkahelyet, mert a mi termékeinkre mindig szükség van



JELENTKEZZ, HA:

- Tudod vállalni a 3 műszakot H-P, vagy a 12 órás műszakot is
- Nem jelent problémát a leányvári munkavégzés
- Önállóan, illetve csapatban is szívesen dolgozol

- Rendelkezel gépkezelői és/vagy karbantartói tapasztalattal
- Szeretnél egy fejlődő csapat tagja lenni

GÉPKEZELŐ és KARBANTARTÓ 
(mechanikus és villanyszerelő) kollégákat 

keresünk 

Ha felkeltettük érdeklődésed, várjuk az önéletrajzod 
elektronikusan az alábbi email címre:

So� del Hungary Kft. papír törlőkendők, szalvéták, 
papírzsebkendők, toalett papírok gyártásával foglalkozik.

Élelmiszeripari üzem munkatársakat keres

munkakörbe

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

AMIT KÍNÁLUNK:
stabil munkáltatói háttér
hosszútávú munkalehetôség
versenyképes jövedelem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:
több mûszakos munkarend

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

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

BETANÍTOTT MUNKÁS
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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

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! 

Csévi Likôr Kft.

keres
FÔBB FELADATOK:
kimenô ,bejövô áru kezelése, 
   raktárban való mozgatása

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes jövedelem
kiszámítható munkaidô

MINIMUM ELVÁRÁS:
középfokú végzettség
targoncavezetô jogosítvány

JELENTKEZÉS MÓDJA:
 - önéletrajzzal a info@cslf.hu címen

Csévi Likôr Kft. Piliscsév, Kesztölci út 2.

RAKTÁROST

A 43 éve működő Bányai Bútorok Kft. pilisvörösvári 
bútorüzemébe kínál munkalehetőséget 

NŐI ÉS FÉRFI MUNKATÁRSAKNAK
 ASZTALOS, BÚTORSZÁLLÍTÓ-

RAKODÓ, CSOMAGOLÓ
pozíciókra.

Jelentkezni: Hívja a 0626/330 341-es telefonszámot, vagy küldje 
önéletrajzát az allas@bbmobel.com email címre!

ELVÁRÁSOK: 
• ASZTALOS - asztalos szakirányú végzettség
  ELŐNY: B kategóriás jogosítvány; bútorszerelésben szerzett tapasztalat
• BÚTORSZÁLLÍTÓ-RAKODÓ - B kategóriás jogosítvány , jó állóképesség
• CSOMAGOLÓ - min. 8 általános iskolai végzettség, igényes, 
   megbízható munkavállalók jelentkezését várjuk

AMIT KÍNÁLUNK: 
• hosszú távú, bejelentett munkaviszony, versenyképes � zetéssel
• bejárás támogatás, munkaruha
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A SUMMIT D&V KFT. 
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA: 

ÖSSZESZERELŐ, 
SOFŐR, TARGONCÁS 
ANYAGMOZGATÓ 

versenyképes bérezést további  
   juttatásokkal, bónuszokkal
hosszú távú munkalehetőséget
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 baleset-
   biztosítást kapsz a világ összes 
   országára
a munkába járásodról is 
   gondoskodunk vállalati 
   buszjáratainkkal

2 műszakos (napi 8 óra, 
   heti 40 óra)

Amit kínálunk neked:

Munkarend:
•  INTERNETEN: www.summitdvkft.hu
•  E-MAILBEN: sdv.allas@summit-dv.hu
•  FACEBOOKON: 
   https://www.facebook.com/
   summitesztergom/

Jelentkezz!

Feladatok:


Bővebb információ: 

0633-542-400

Mi vagyunk számodra az 
ideálisak, ha rendelkezel:
általános iskolai végzettséggel
érvényes targoncavezetői 
    engedéllyel 
érvényes B-kategóriás 
   jogosítvánnyal (C-kategóriás 
   jogosítvány előny)

autó alkatrészek / tartozékok 
összeszerelése
kézi- és gépi anyagmozgatás, 
áruszállítás, áruátvétel-átadás, áru-
ellenőrzés
gépjárművel történő beszállítás a 
Magyar Suzuki Zrt-be
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

Eladó lakás Dorogon a Mária házban. 
55m2-es, 2 szobás I em. Újszerű álla-
pot. Olcsó rezsi, egyedi mérő órákkal. 
Irányár: 30 MFt 20/336-4936

Eladó Tokodon 3 szobás részben fel-
újított családi ház, 461m2 telek, köl-
tözhető. Fűtése villany központi, és 2 
db cserépkályhával is. Irányár: 38 MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergomban, a Visegrádi út 
mentén, két aszfaltos útról megközelít-
hető, 21,300 m2, szántó, erdő, nádas 
terület. Villany lehetőség adott. Alkalmas 
lovardának, kalandparknak, stb. Irányár: 
21 Millió Ft 20/336-4936

Esztergomban, eladó családi ház. 
288m2 telken, 80m2, 3 szoba+utcáról 
külön bejárattal 20m2 üzlet, alkalmas 
irodának, fodrász, kozmetika, stb. vál-
lalkozásra. Udvarban kocsi beálló, 
garázs, gáz-központifűtés Irányár: 42MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergom Akácos úton belterületi 
hétvégi faház. Téli ottlakásra is alkalmas 
cserépkályhával fűthető, saját kút, villany 
van + éjszakai áram.550m2 telek, 1+ két 
fél szoba, 49m2 a két lakó szinten. Irány-
ár: 22MFt 20/336-4936

Esztergomban Szentgyörgymezőn eladó 
felújított kétszintes sorház,448m2 kert-
tel, 4 szoba, nettó161m2 lakószínt, étke-
ző konyhás, 2 fürdőszobás, két pince, 
garázs melléképületek. Fűtése fa elgázo-
sító kazánnal, és cserépkályháról is. Gáz 
bevezetve. Nyílászárók műanyagra cse-
rélve. A homlokzat és a tető frissen szi-
getelve. Irányár: 75MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bánomi 
lakótelepen. IV. emeleti, 2 szoba+hall, 
erkély, 55m2-es, távfűtéses, új nyílászá-
rókkal. Irányár: 21,8MFt 20/336-4936

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

Eladó Esztergomban belvárosi két szin-
tes kis udvaros önálló családi ház. 2007 
ben épült, földszinten, nappali, konyha 
és fürdőszoba, emeleten fürdőszoba és 
3 hálószoba. A lakószínt összesen 95m2. 
Fűtése villany központi. Udvarban kocsi 
beálló. Irányár: 55 MFt 20/336-4936

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

Eladó új építésű, erkélyes lakások 
Esztergomban. 78m2-es, 2 - 2,5 szo-
bás lakások. AAA energetikai besoro-
lású, liftes épületben. Olcsó rezsi, ház 
központifűtés. Irányár: 685’000Ft / m2 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergom városközpont-
jában. Földszinti, tégla építésű épület-
ben, csendes udvarra néző ablakok, 
2,5szobás, 63m2. fűtése hőtárolós vil-
lany és cserépkályha. Irányár: 26,8Mil-
lió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a TESCO, vasútál-
lomás buszpálya udvar közelében 809 
m2-es telken lévő családi ház, 3szoba 
100 m2. A ház 1961-ben épült téglából. 
Fűtése gáz központi. Épület alatt szute-
rén, külön garázs.  Irányár: 45,5 Millió Ft  
20/421-4557

Eladó Esztergom város központjában, IV 
em, 90m2 lakás. Lakáson belül két szin-
tes 3 szoba + étkezőkonyha + galéria, 
2 wc. (A tető térben 1.9 es belmagas-
ság alatti résszel 130 m2) A nyílászá-
rók egy része cserélve lett. Állapota átla-
gos, felújítandó. Fűtése villanykályhák-
kal. Olcsó rezsi. Irányár: 34,9 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a Táti út környé-
kén 36m2 lakás egy háló és nappali 
szobával. Fűtése infra panelekkel, olcsó 
rezsi. Automata kapunyitó és zárt udva-
ron belül gépkocsi parkolóval. Ár: 18. 
Millió Ft 20/421-4557

Építési telek eladók Esztergomban a Fel-
ső-Kenderesi úton 1100 m2, öszközmű 
lehetőség adott. Irányár: 21MFt. 
20/336-4936

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

Esztergomban déli városrészben csa-
ládi ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 szo-
bás. Fűtése vegyes központifűtés, zárt 
kapualj. 2 fürdőszoba a felső szinten a 
fürdőszoba csak félig van kész. Irányár: 
62 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, 
zöldövezeti környezetben 900m2 par-
kosított telken: 180m2. 3 szoba + nagy 
nappali, téli kert, 2 fürdőszoba. Épü-
let alatt 2 kocsi beállós garázs+ 35m2.
gardrób, kazánház. Szigetelt homlokzat, 
fa nyílászárók. Fűtése, villany központi, 
+ fa elgázosító kazánnal és klímával is. 
A nagy teraszokról és erkélyekről pano-
rámás kilátással. Az udvarban fedett 
terasz, csúszda, játszótér, kis faház. 
Irányár: 79,9 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Dorog Fáy ltp. IV em 2 szoba, 
konyhás, 56 m2 lakás, új külső nyílás-
zárókkal, fűtése klímával. Irányár: 19 Mil-
lió Ft 20/421-4557

Eladó Esztergomban a városközpontban 
tégla építésű házban 3,5 szobás, gázfű-
téses, 2 erkélyes 95m2. III: em lakás. 
Irány ár: 45MFT 20/421-4557

1,5 vagy 2 szobás tégla építésű lakást 
keresek Esztergomban. Lehet felújítan-
dó is. Hívását munkaidő után várom. 
06/20 428 8487

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

BÉRLEMÉNY

Kiadó Esztergomban, 3 szoba + nappa-
li, zárt udvarban kocsi beállóval, kis par-
kosított udvarral két havi kaució szüksé-
ges. Bérleti díj 220’000 Ft/ hó + rezsi. 
20/421-4557

Kiadó Esztergomban 2 szobás bútoro-
zott, igényesen berendezett, panorá-
más, ikerházas lakás. Gáz fűtés, klíma, 
terasz, fedett gépkocsi beálló. Bérleti díj: 
150,000 Ft/ hó+ rezsi. 20/421-4557

Kiadó Esztergomban a TESCO kör-
nyékén, 2 szobás erkélyes fsz-i lakás, 
50m2, részben bútorozott, bebútoro-
zás megegyezés szerint. Bérelhető hoz-
zá zárt udvaron belül garázs. Bérleti díj: 
140’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kaució 
20/336-4936

KIADÓ Esztergomban, a SASI Zöldséges 
mellett évek óta jól működő 48 nm-es 
virágbolt 2022. január-februártól! Eset-
legesen más tevékenységre is alkalmas. 
06-30-525-4523

Esztergom, Béke téren, I.emeleti, 2 szo-
ba, összkomfortos, 57 nm-es, bútorozat-
lan, felújított lakás leinformálható házas-
pár részére KIADÓ február 1-től. Bérleti 
díj: 120 000 Ft/hó+2 havi kaució+rezsi. 
Érdeklődni telefonon lehet 10 és 20 óra 
között a 06-20-237-4388 számon!

SZOLGÁLTATÁS

Döntés nélküli favágás alpin-technikával! 
Veszélyessé vált fák lebontása, gallya-
zás, faápolás, veszélytelenítés. Precízen, 
gyorsan, biztonságosan! 30/6197671

Duguláselhárítás 06-20-348 -8720

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

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

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

Lakás, házfelújítás, külső-belső munkák! 
06-30-875-6655

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

Nyílászárók szigetelése, pasz-
szítása, beállítása, zárvasalat, szel-
lőzőbeépítés! Redőnyök, rovarhá-
lók, árnyékolók, harmónikajtók, javí-
tása, készítése! Penészmentesítés 
www.peneszeltavolitasa.hu 06(30) 
294-6022

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

KÖMŰVES MUNKÁT VÁLLALOK 35 éves 
gyakorlattal 06302231260 

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

Villanyszerelés A-tól Z-ig! Hibakeresés, 
javítás, felújítás! 06-70-588-0916

Villanyszerelés! Vállaljuk családi házak, 
lakások teljeskörű villanyszerelését, vil-
lamoshálózat felújítását, mérőhelyek 
szabványosítását, új mérőhely kiala-
kítását, teljesítménybővítés teljeskörű 
ügyintézését! Keressen bizalommal!  
06-30-1360106

Villanyszerelés! Családi és lakózházak 
komplett villanyszerelése, kapcsoló-
tábla cseréje, javítása, szerelvények 
-kapcsolók-dugaljak- lámpák felsze-
relése, és cseréje. Átalakítás, bővítés. 
06-70-612-1505

Helyi tetőfedő bádogos új tetőszerkezet 
építést, teljes kivitelezés vállal. Tető-
fedés cseréppel, cserepeslemezzel, 
palatető átfedése, beázás megszün-
tetése saját anyaggal is, garanciával. 
+3630/123-3340

Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, 
tetőjavítást, kúpkikenést, széldeszkázást, 
ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, 
hőszigetelést, cserépmosást, előtetők 
készítését. Országosan kiszállás ingye-
nes.Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény 
2022. január 31-ig. 06-30-375-9762, 
06-70-655-9878, 06-20-626-3481

Tetőfedő mester vállal bádogos, ács 
munkát, cseréplemez átrakást, cserép-
lécezést, kisebb tetőjavítást, lapostető 
szigetelést anyaggal együtt is. Ingye-
nes felmérés, azonnali kezdés. 
0620/240-1572

Ácsmunkát, tetőfedést, bádo-
gosmunkát, tetőjavítást, cserepesle-
mezelést, ereszcsatornázást, széldesz-
kázást, tetőáthajtást, lapostető -szige-
telést, egyéb kisebb javításokat vállalok. 
06-20-917 -2422

Lapostető szigetelés +36-70/941 
-7152

JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, 
oldalkocsit, motorkulit valamint ezek 
alkatrészeit. Érdekel fellelt, hiányos és 
romos állapotig is, pl.: Pannonia, Jawa, 
Velorex, Csepel, Zündapp, NSU, BMW, 
Simson. Házhoz megyek! Készpénzzel 
fizetek. 06-20/519-6079

Simson motorkerékpárt keresek, álla-
pottól függetlenül. 0630/558-7407

www.vihariauto.hu
VEGYES

Vásárolok hagyatékot, elfekvő raktár-
készletet! Öreg motorokat, motor gyűjte-
ményt, alkatrészeket. 06706503168 

VÁSÁROLNÉK lakatos, bbádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, kisgépeket. 
06-70/624-5475

TÁRSKERESŐ

Szellemileg friss, aktív idős hölgy kere-
si 70 év fölötti hasonló úr társaságát Tát 
környékéről. 0630 715 6481

ÁLLAT

Vörös tojótyúkok februárra, 10 db-
tól házhoz szállítással 680 Ft/db. 
06-20/214-7787

Keresem októberben elveszett magas, 
keverék, ivartalanított kan kutyá-
mat. Rövid szőrű, fekete alapon bar-
na, mellkasán fehér foltok. Hosszú 
farok, lógó fül. Jutalom 200.000 Forint. 
06209119228

RÉGISÉG

Legmagasabb áron vásárolok bélyeg-
gyűjteményeket, 1945 előtti képeslapo-
kat, papír és fémpénzeket. Koleszár Zol-
tán 1064 Budapest Vörösmarty u 65 . 
06209364757, 0616085320 

ÁLLÁS

Betanított munkára keresünk mun-
katársat dorogi telephelyre, targon-
cavezetői papír előnyben! F+K Bt. 
06-30-267-1012

Építőiparban jártas segédmunkást és 
betanított munkást keresünk B kategó-
riás jogosítvánnyal és minimum 3-4 év 
gépjárművezetési tapasztalattal. Esz-
tergomiak, Esztergom-kertvárosiak és 
Dorogiak előnyben. Molnár&Molnár Kft. 
+36 20 953 7716.  

Hentest lábatlani munkahelyre felve-
szünk. Egy műszak: állandó délelőtt. 
Versenyképes bér megegyezés szerint. 
Érdeklődni a 06-30-9611984 tele-
fonszámon lehet. Mészáros Vágóhíd Kft.

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

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFELÚJÍ-
TÁSBAN jártas munkaerőt keresek hosz-
szútávra. Pl.: tetőfedő, kőműves, de lehet 
tapasztalt segédmunkás is, aki jogosít-
vánnyal rendelkezik. Tapasztalt, meg-
bízható, korrekt emberek jelentkezé-
sét várjuk! Nagyon jó kereseti lehető-
ség! Jogosítvány előny! Juhász László 
ev 06-20-265-8016

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

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

Süttői vendéglőbe szakácsot, 
pizzaszakácsot, konyhai kisegítőt,  és 
futár (saját autóval rendelkező) mun-
katársat keresünk. Jankó Vendéglő 
06-30-331-7437

S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlattal ren-
delkező hölgy eladót keresünk, elsősor-
ban esztergomi lakos jelentkezését vár-
juk! Sáska János 06-30-525-4523

Szobafestésben jártas kollégát felve-
szek! Bajkó Ferenc 06-20-9-235-243

Pultost keresünk esztergom-kertvárosi 
lakóparkba, a Szalézi Sörözőbe! Parák 
Istvánné 06-20-3839886

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

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 

2022. 01. 31-ig 

15-25%   kedvezmény! 

VÍZGÁZ
FŰTÉS 

SZERELÉS

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

GÁZKAZÁN 
CSERE
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GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
J a n u á 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 300Ft | Arany kupon 1800Ft

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

ÁLLÁSKERESŐK 
FIGYELEM!

FELADATOK:
 Autóalkatrészek / tartozékok összeszerelése manuális úton (kézi szereléssel) 
     betanulás után, illetve munkautasítás alapján

MI VAGYUNK SZÁMODRA AZ IDEÁLISAK, HA:
 Rendelkezel általános iskolai végzettséggel és
 Nem okoz gondot a mindennapi rutin betartása

AMIT KÍNÁUNK NEKED:
 Versenyképes bérezést további juttatásokkal, bónuszokkal
 Hosszú távú munkalehetőséget
 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

MUNKAREND:
 2 műszakos (napi 8 óra, heti 40 óra)

A SUMMIT D&V KFT. 

ÖSSZESZERELŐ 
MUNKATÁRSAKAT KERES

       JELENTKEZÉS:
 Interneten: www.summitdvkft.hu
 E-mailben: sdv.allas@summit-dv.hu

Facebookon: https://www.facebook.com/summitesztergom/
 

Esztergomi munkahelyre keresünk női-
férfi betanított munkásokat. Munka jelle-
ge: könnyű fizikai, egyműszakos, betaní-
tott ülőmunka. Bejárást térítünk, előle-
get 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.

Asszisztenst keresek ajánlatok műsza-
ki előkészítésére, kidolgozására, alkal-
mankénti megbízatásban, havi 1-2 
árajánlat elkészítéséhez. Felmérési raj-
zokból adatokból, tervrajzokból felüle-
tek, mennyiségek kigyűjtése, beárazá-
sa komplett költségvetések készítése, 
exceltáblázatban. Amennyiben érdekel 
a munkalehetőség, kérlek hívj fel! Tóth 
Ferenc 06-70-612-1505 

Építőiparban jártas segédmunkást kere-
sek! Fontos, hogy legyen némi rálátásod 
a különböző szakágakra: kőműves, bur-
koló, festési, épületasztalos, ács, eset-
leg villanyszerelési munkák! Kizárólag 
tapasztalattal rendelkező, igényes, meg-
bízható, józan életvitelű, káros szenve-
délyektől mentes kollégák jelentkezését 
várom! Jogosítvány előny, de nem fel-
tétel! Tóth Ferenc 06-70-612-1505 

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

Exkluzív étterembe, Párkányba keresünk 
pincért/nőt, főszakácsot, pizzaszakácsot, 
illetve egy jól működő pékségbe eladót, 
péket, péksegédet, és cukrászt, akár 
pályakezdő is lehet. Végzettség előny, 
de nem feltétel, betanítást vállalunk! 
Igény szerint szállást is biztosítunk! 
Higgi-Trade freshpek@gmail.com, 
00421-905-665-946

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: 68 Ft/kg

Akkumulátor: 220 Ft/kg

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!

KÁLYHAÉPÍTÔ
Esztergom és környéke

•Építés, átrakás, 
  tisztítás

•Javítás, bontás

•Anyagbeszerzéssel, 
  garanciával

•Ingyenes 
  felméréssel

06-30/7565-974

Táti telephelyre  FAIPARI ÉLZÁRÓ GÉP-
RE keresünk  munkájára igényes , beta-
nított munkást! Egyműszakos munka-
rendbe, azonnali belépéssel! Bér meg-
egyezés szerint! Poliforg 2000 Kft. Tát, 
József A.u.27.,0630 300 5626, 0633 
444 694

Az IRMÁK Nonprofit Kft. Piliscsabai telep-
helyére irodai feladatok ellátására mun-
katársakat keres. Hétköznaponként, 
heti 40 órában. Bérezés KJT besorolás 
szerint+szociális pótlék+munkahelyi 
pótlék. Önéletrajzzal jelentkezni: 
gazdasagipcsaba@irmak.hu

Redőnyöst, villanyszerelőt, lakásfelújító 
csapatot keresek hosszútávú együttmű-
ködéshez. Károlyi Péter 20/777-1122

SZOMOR környéki munkahely-
re, portai feladatok ellátására, mun-
katársat keresünk. Vagyonori iga-
zolvány előny. Alapfokú számítógép 
ismeret.06-30/964-69-09 Széll 
Zoltán

Fa ékszerek otthoni készítésére kere-
sek bedolgozókat. Boldizsár István 
30/4687858

Csobánkai idősek otthonába ápoló 
végzettséggel munkavállalót keresünk. 
Önéletrajzokat a bognarteodora@irmak.
hu e-mail címre várjuk. IRMÁK Nonpro-
fit Kft.

Csobánkai idősek otthonába intézmény-
vezetőt keresünk a jogszabályi előírások-
nak megfelelő, felsőfokú végzettséggel. 
Önéletrajzokat a bognarteodora@irmak.
hu e-mail címre várjuk. IRMÁK Nonpro-
fit Kft.

B, C, D, E+Gki+PÁV. II+ADR + Sofőr-
kártya. Nappali 8 órás munkát keresek. 
+36-70/362-6809
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LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA

Tölgy, gyertyán, 
bükk =18.500 Ft
Akác =  19.500 Ft

Szekér István 
+36-20/4450-159

AA  5833492

TŰZIFA 
hasítva, ömlesztve m3-ben (1mx1mx1m) 

Díjtalan házhoz szállítás 2 m3-től!

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

80
37

81

Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt
Tűzifa akció!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)
18 500 Ft/m3

tüzelőanyag kereskedő

1 éve száradt, hálóba csomagolt 
tűzifa 1,7 m3: 37 000 Ft

FABRIKETT 90 Ft/kg
Egész raklap esetén 85 Ft/kg

Rendelésfelvétel H-P: 08-17-ig
4m3-től, 20 km-es körzetben díjtalan kiszállítás

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/ 
15.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

18.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
19.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

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

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

Barkácsbolt: +36-33/311-201

FÜRDÕSZOBA SZALON

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

Üzletünkben                   prémium 
SZANITEREK, ZUHANYKABINOK, 
KIEGÉSZÍTÔK akciós áron rendelhetôk!

A
 képek illusztrációk.

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

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

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

MILESI TERMÉKEK NAGY 
VÁLASZTÉKBAN 

FÜRDÔSZOBA BÚTOROK, SZANITEREK

FÜRDÔSZOBA SZALON

BÚTORLAP SZABÁSZAT

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

FAIPARI ÉS BARKÁCS ÁRUHÁZ

FÉMRÁCSOK, BLUM VASALATOK 
a praktikusság jegyében

CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK hatalmas 
választékban

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 barkácsgépek
· Milesi festékek

AKCIÓS 

89 Ft/kg
Gemini Kft. Tokod, Móra Ferenc u. 1. 
06/30-933-1804 06/30-822-5855
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021


