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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!

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)

SZENEK:
Ledvicei dió:    6.890 Ft/q - 68,9 Ft/kg 

Ledvicei dara:  6.840 Ft/q - 68,4 Ft/kg

Lignit: 3.500 Ft/q - 35,0 Ft/kg 

 (mxmxm)

Cím: Tokod, Móra F. utca végén 
www.vest.hu, www.vestshop.hu

Tel:. 06-33-453-525, 06-20/519-2178, 06-20/333-2891

TŰZIFA
Bükk, Kőris, Tölgy, Gyertyán, Csertölgy: 18.900 Ft/m3

EUTR szám: AA5839960

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Tüzelőanyag kis-és nagykereskedés

VEST 2
002 K

ft.

Telephelyi kiszolgálással is várjuk kedves vásárlóinkat!

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

PALATETŐK
bontásnélküli felújítása, szigetelése színes, 
mintás, 3D-s zsindelylemez ráolvasztással,  

15 év garanciával, referenciákkal. 
Tetőfelújítások, átfedések, javítások. 

 Gyorsan, szépen, olcsón.

Tel.:06-20/328-0466

A KC I Ó ! Ingyen kéményfelújítás,  

50%   ereszcsatorna felszerelés.

TAVASZI előjegyzőknek 

2022. 02. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

Házak külső 
hőszigetelése G

és belső festése, 
gipszkartonozása.

Térkövezés, 
kerítés építés.

Tel.: 06-20/254-7428
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BETONELEMGYÁRTÓ  
munkakörbe

ELVÁRÁSOK:   
-  8 általános iskolai végzettség
-  Jó fi zikai terhelhetőség

ELŐNYT ÉS TÖBBLET JUTTATÁST JELENT:
-  OKJ képzésben szerzett Emelőgépkezelő 
    (Híddaru kezelő) képzettség

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
-  Lábatlan

AMIT KÍNÁLUNK:
-  Hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
-  Alapbéren felüli teljesítménytől függő mozgóbér
-  13. havi bér
-  Önkéntes nyugíjpénztári 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.

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

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

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775
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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! 

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/
 

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

Esztergom- Kertváros

GÉPKEZELŐ
OPERÁTOR

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezés: 
Önéletrajzokat a   hr@i-pro.hu címre várjuk! 
  06-70-423-7140 , 06-20-457-6598 

Egy műszakos munkarendbe:

• GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ /OPERÁTOR
Több műszakos munkarendbe:

• KARBANTARTÓ-MŰSZERÉSZ
• TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ “C” KAT.
AMIT KÍNÁLUNK:

• Könnyű fi zikai munka 
• Alapbér + bónuszok
• Modern, tiszta munkakörnyezet

INGYENES BUSZJÁRAT: 
Szőgyén, Köbölkút, Búcs, Libád, Muzsla, Ipolyszalka, 
Garamkövesd, Oroszka, Csata, Bény, Kéménd, Nána

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
• 2509 Esztergom-Kertváros, Jarosik J u.2.

 LEHETŐSÉG VAN ALKALMI MUNKAVÉGZÉSRE IS!
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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, 
áruellenőrzés
gépjárművel történő beszállítás a 
Magyar Suzuki Zrt-be

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

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.
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Spiralter Kft. pilisszántói rugógyártó üzeme felvételre keres 1-1 fő:

· CNC ÉS MECHANIKUS 
   RUGÓGYÁRTÓGÉPKEZELŐT
· GÉPKEZELŐT (BETANULÁSI  
   LEHETŐSÉG RUGÓ-
  GYÁRTÁSRA, EGYÉB 
  GÉPEKRE)

· HAGYOMÁNYOS 
  SZERSZÁMKÉSZÍTŐT
· ESZTERGÁLYOST - MARÓST 
  HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE
· GÉPLAKATOS KARBANTARTÓT
· FÉRFI BETANÍTOTT MUNKÁST

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

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

Jelentkezni lehet az uzem@spiralter.hu, vagy info@spiralter.hu 
email címen önéletrajzzal, bér megjelöléssel.

Az állásokról érdeklődni Tel.: 0626/349-608  Mob.: 0620/617-7700, 
0630/380-7626 telefonszámon lehet H-P: 7-15 h-ig

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
Opus cégcsoport 

NŐI ÉS FÉRFI 
MUNKATÁRSAT KERES

TAKARÍTÓI / HÉTVÉGI ALKALMI
BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE
(munkavégzés helyszíne Esztergom)

    • Igényes, precíz munkavégzés
    • Megbízhatóság

AMIT KÍNÁLUNK:
    • Munkaruha biztosítása
    • Utazás biztosítása céges buszjárattal
    • Kiemelt bérezés
    • Napi egyszeri meleg étkezés
    • kellemes munkahelyi légkör

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
várjuk jelentkezését az alábbi telefonszámon: 

+36 30/342-35-25
hétfőtől péntekig 8:00-16:30-ig!

vagy a

TAKARÍTÓI MUNKAERŐ ESZTERGOM
Facebook oldalon!

JELENTKEZNI LEHET:  +36/70 4333 666
Employer Helping Kft. employerhelping@gmail.com

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 

Esztergom-Kertvárosba GYÁRTÓSORI 
ÖSSZESZERELŐKET keresünk.

LAKATOS és 
VILLANYSZERELŐ
Feltételek:
– Igényes, precíz, pontos munkavégzés

Amit kínálunk:
– Határozatlan idejű munkaszerződés
– Kiemelkedő kereseti lehetőség
– Kellemes munkahelyi légkör, klimatizált helyiségben
– Nappali műszakrend, műhelyben végzett munka
– Munkaruházat, egyéni védőeszközök biztosítása
– Ingyenes munkába járás, meleg étkezés biztosítása

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, várjuk jelentkezését a 
06-20-381-3818 telefonszámon.

RIDE IN Kft.
Esztergomi

munkahelyre
keres munkatársakat

az alábbi munkakörre:
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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
26 ÉVE MŰKÖDŐ IRODÁNK 

AZ ÜGYFELEINK SZOLGÁLATÁBAN!

· Mindössze CSAK 2% munkadíj 
  eladáskor
· Nálunk NINCS kizárólagosság
· Nálunk NINCS ÁFA
· Vevők felé INGYENESEK 
   szolgáltatásaink

2022-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.

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!

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.

TAVASZI feliratkozóknak
2022.02.15-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

Esztergomban Szentgyörgymezőn eladó 
felújított kétszintes sorház,448m2 kerttel, 
4 szoba, nettó161m2 lakószínt, étkező kony-
hás, 2 fürdőszobás, két pince, garázs mel-
léképületek. Fűtése fa elgázosító kazánnal, 
és cserépkályháról is. Gáz bevezetve. Nyí-
lászárók műanyagra cserélve. A homlokzat 
és a tető frissen szigetelve. Irányár: 75MFt 
20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bánomi lakó-
telepen. IV. emeleti, 2 szoba+hall, erkély, 
55m2-es, távfűtéses, új nyílászárókkal. 
Irányár: 21,8MFt 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 Esztergomban belvárosi két szintes 
kis udvaros önálló családi ház. 2007 ben 
épült, földszinten, nappali, konyha és fürdő-
szoba, emeleten fürdőszoba és 3 hálószo-
ba. A lakószínt összesen 95m2. Fűtése vil-
lany központi. Udvarban kocsi beálló. Irány-
ár: 55 MFt 20/336-4936

Eladó a Tokodi pincéknél a Mogyorósi úton, 
4000 m2 telek, szőlő, gyümölcsös, 20m2, 
pince, présház és felette 25 m2 faház 1 szo-
bával, fűthető, villany van és saját kút. Irány-
ár: 8 Millió Ft 20/421-4557

Eladó új építésű, erkélyes lakások Eszter-
gomban. 78m2-es, 2 - 2,5 szobás lakások. 
AAA energetikai besorolású, liftes épület-
ben. Olcsó rezsi, ház központifűtés. Irányár: 
685’000Ft / m2 20/336-4936

Eladó lakás Esztergom városközpontjában. 
Földszinti, tégla építésű épületben, csendes 
udvarra néző ablakok, 2,5szobás, 63m2. 
fűtése hőtárolós villany és cserépkályha. 
Irányár: 26,8Millió 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

Eladó Tokodon 461m2 területen lévő, 3 szo-
bás 100m2 részben felújított családi ház. 
Fűtése cserépkályha és villany központi. 
Udvaron belül gépkocsi parkolóval. Ár: 38. 
Millió Ft 20/421-4557

Építési telek eladók Esztergomban a Felső-
Kenderesi úton 1100 m2, öszközmű lehető-
ség adott. Irányár: 21MFt. 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Budai lakóte-
lepen, IV. emeleti, erkélyes, 2 szobás, 55 
m2-es felújítandó lakás. Ár:19,5 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

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

BÉRLEMÉNY

Kiadó Esztergomban, 1-2 szobás lakások, 
43-54m2, bútorozott. Bérleti díj: 100’000-
150’000Ft / hó + rezsi + 2 havi kaució 
20/336-4936

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

Táton 3 szobás családi ház hosszú távra 
KIADÓ garázzsal! 06-20-417-2969

Kiadó Esztergomban, 3 szoba + nappali, 
zárt udvarban kocsi beállóval, kis parkosított 
udvarral két havi kaució szükséges. Bérleti 
díj 220’000 Ft/ hó + rezsi. 20/421-4557

Kiadó Esztergomban 2 szobás bútorozott, 
igényesen berendezett, panorámás, ikerhá-
zas lakás. Gáz fűtés, klíma, terasz, fedett 
gépkocsi beálló. Bérleti díj: 150,000 Ft/ hó+ 
rezsi. 20/421-4557

SZOLGÁLTATÁS

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

Sitt, szemét, veszélyes hulladék szállí-
tását, költöztetést OLCSÓN vállalunk a 
nap bármely szakaszában, hétvégén is! 
06-70-570-5588

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

Gázkészülék javítás, karbantartás! Körösla-
dányi László 06-30-244-2092

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, csator-
názást, tereprendezést, veszélyes fák kivá-
gását, fűnyírást, burkolást, kőműves mun-
kákat, nyílászárók beépítését, földmunkagép 
munkákat, térkövezést. Hívjon bizalommal!  
06-70-429-6053

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

Nyílászárók szigetelése, passzítása, beál-
lítása, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Redő-
nyök, rovarhálók, árnyékolók, harmónikajtók, 
javítása, készítése! Penészmentesítés www.
peneszeltavolitasa.hu 06(30)294-6022

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

Lapostető szigetelés +36-70/941-7152

Villanyszerelés! Családi és lakózházak 
komplett villanyszerelése, kapcsolótábla 
cseréje, javítása, szerelvények -kapcsolók-
dugaljak- lámpák felszerelése, és cseré-
je. Átalakítás, bővítés. 06-70-612-1505 

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

KÖMŰVES MUNKÁT VÁLLALOK 35 éves gya-
korlattal 06302231260 

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

Kertgondozást vállalunk e.v. Eszter-
gom és környékén sövényvágás, fa-szőlő-
dísznövénymetszés, fakivágás, gyepszellőz-
tetés, növénytelepítés, zöldhulladék elszállí-
tás. 06-30-768-0854

TAKARÍTÁST VÁLLALUNK! Általános 
és nagytakarítás, festés-felújítás utá-
ni nagytakarítás! Árvai-Márkus Bettina 
06-30-402-3823

Ajtó-ablak-redőny: Új csere, felújítás, javí-
tás, karbantartás 06-30-410-5568

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghá-
lók februárban 30-50%-os kedvezmény-
nyel. Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény! 
06-70-676-7722

Árnyékoló berendezések, műanyag nyí-
lászárók, garanciával, otthon felújítási 
program keretében is. Hívjon bizalommal! 
70/325-47-39

PALATETŐ bontás nélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindellyel.Ingye-
nes árajánlat készítés. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok 
azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, 
cserépből, zsindelyből, lapostető szigete-
lés. +3620/281-2547

Ács, tetőfedő, bádogos munkát vállalunk. 
Palatetők felújítása, új tetők, teraszok, gará-
zsok építése Lindab cserepeslemez kedvező 
áron bármilyen tetőre. Templomtetők javítá-
sa, restaurálása. Saját anyaggal dolgozunk. 
Ingyenes felmérés. +3670/235-6468

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, eresz-
csatornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást, 
lapostető-szigetelést, házkörüli kisebb javí-
tásokat vállalok. 06-20-225-6401

Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfedést, 
tetőjavítást, cserepeslemezelést, ereszcsa-
tornázást, széldeszkázást, tetőáthajtást, 
lapostető-szigetelést, egyéb kisebb javítá-
sokat vállalok. 06-20-917-2422

JÁRMŰ  

www.vihariauto.hu
Megunt vagy használt roncsautóját hivata-
los adásvételi szerződéssel megvásárolom! 
06-70-570-5588

Használt, sérült és roncsautóját (trailerrel 
is elszállítva) adásvételi szerződéssel meg-
vásárolom . 06-70/368-3171

ELADÓ Wartburg tetőcsomagtartó, illet-
ve Ford KA friss műszakival! 06-20 
-362-8697

VEGYES

Villanypásztor rendszert vásárolnék! 06 
-20-362-8697

Vásárolok elfekvő raktárkészletet, alkat-
részkészletet, gyűjteményeket, Romet ponyt, 
Simsont, stb! 06706503168

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, kisgépeket. 06-70/ 
624-5475

Vásárolok dunnákat, párnákat, öreg bútoro-
kat, festményeket, porcelánokat, faliórákat, 
hagyatékot 06-30/469-1461

TÁRSKERESŐ

Egyedülálló 80 év körüli férfi barátot keres 
egy magányos, csinosnak mondott, hason-
ló korú özvegyaszzony Tát közelében. „Ne 
legyünk egyedül!” 0630 715 6481

168 cm magas, 70 kg, 55 éves romanti-
kus, vidám, egyedülálló férfi korban hozzá-
illő hölgy társaságát keresi. Dorog és kör-
nyéke 06-30-306-6965

ÁLLÁS

Építőiparban jártas segédmunkást kere-
sünk. Esztergomiak, Esztergom-kertváros-
iak és Dorogiak előnyben. Molnár&Molnár 
Kft. +36 20 953 7716.  

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

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFELÚJÍTÁS-
BAN jártas munkaerőt keresek hosszútáv-
ra. Pl.: tetőfedő, kőműves, de lehet tapasz-
talt segédmunkás is, aki jogosítvánnyal 
rendelkezik. Tapasztalt, megbízható, kor-
rekt emberek jelentkezését várjuk! Nagyon 
jó kereseti lehetőség! 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 feldolgozásra mun-
katársat keresünk esztergom-kertvárosi 
telephelyre! Pázsit és Tűzifa Bt. 06 
-20-329-9519

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

Asszisztenst keresek ajánlatok műszaki 
előkészítésére, kidolgozására, alkalmankénti 
megbízatásban, havi 1-2 árajánlat elkészíté-
séhez. Felmérési rajzokból adatokból, terv-
rajzokból felületek, mennyiségek kigyűjtése, 
beárazása komplett költségvetések készíté-
se, exceltáblázatban. Amennyiben érdekel a 
munkalehetőség, kérlek hívj fel! Tóth Ferenc 
06-70-612-1505 

Építőiparban jártas segédmunkást keresek! 
Fontos, hogy legyen némi rálátásod a külön-
böző szakágakra: kőműves, burkoló, festési, 
épületasztalos, ács, esetleg villanyszerelési 
munkák! Kizárólag tapasztalattal rendelkező, 
igényes, megbízható, józan életvitelű, káros 
szenvedélyektől mentes kollégák jelentkezé-
sét várom! Jogosítvány előny, de nem felté-
tel! Tóth Ferenc 06-70-612-1505 

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

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

Táti telephelyre  FAIPARI ÉLZÁRÓ GÉP-
RE keresünk  munkájára igényes , betaní-
tott munkást! Egyműszakos munkarendbe, 
azonnali belépéssel! Bér megegyezés sze-
rint! Poliforg 2000 Kft. Tát, József A.u.27., 
0630 300 5626, 0633 444 694

Vizesvágó gép kezeléséhez keresünk 
tapasztalattal rendelkező gépkezelőt, esz-
tergomi munkahelyre. Műszaki rajz ismere-
te, rajz szoftver ismerete szükséges.Várjuk 
önlétrajzodat oneletrajz@okotechhome.hu. 
ÖkoTech-Home Kft. 06-20-91-67-494

Esztergomi vállalkozás keres műszaki ügy-
intézőt. Feladatok: karbantartások műszaki 
ügyintézése, egyeztetése. Elvárások: jó kom-
munikációs készség, műszaki affinitás, saját 
gépjármű a munkahelyre járáshoz. Várjuk 
önlétrajzodat oneletrajz@okotechhome.hu. 
ÖkoTech-Home Kft. 06-20-91-67-494

INGATLAN
Tokodüveggyárban nagy méretű garázs 
eladó! 06-20-417-2969

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

Eladó Tokodaltárón 1 szobás sorház 69nm 
felújítandó lakás és 242 nm-es telek kam-
rával. Ár: 6 MFt  20/421-4557 

Eladó Csenkei hídnál belterületi hétvégi ház, 
1054m2  telken 33m2  1 szoba, beépíthe-
tő tetőtér, 15m2 terasz, épület alatt 15m2 
pince. Fűtése egyedileg, saját kút, villany, 
derítő van. Irányár: 22 MFt  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, kalandparknak, stb. Irányár: 21 Millió 
Ft 20/336-4936

Esztergomban, eladó családi ház. 288m2 
telken, 80m2, 3 szoba+utcáról külön bejá-
rattal 20m2 üzlet, alkalmas irodának, fod-
rász, kozmetika, stb. vállalkozásra. Udvar-
ban kocsi beálló, garázs, gáz-központifűtés   
Irányár: 42MFt  20/336-4936

Eladó Esztergom Akácos úton belterüle-
ti 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. Irányár: 
22MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban a TESCO, vasútállomás 
buszpálya udvar közelében 809 m2-es tel-
ken lévő családi ház, 3szoba 100 m2. A ház 
1961-ben épült téglából. Fűtése gáz közpon-
ti. Épület alatt szuterén, külön garázs. Irány-
ár: 45 Millió Ft 20/421-4557
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GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
F e b r 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
EU
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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!
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 Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
15.000 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

18.500 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
19.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

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!

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

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

VASTELEP ÉRD
(Nagyállomás)

Tel.: 06 23 360 149

Cégeknek 8 tonna feletti fémhulladék  
esetén tehergépkocsit biztosítunk.
Autókarosszériát csak darabolva  

és fémtiszta állapotban veszünk át!

VAS: 100 Ft/kg

LEMEZ: 75 Ft/kg

Akkumulátor: 220 Ft/kg

Nyitvatartás: hétfőtől–péntekig 8.00–16.00 óráig

Szeretnél egy új szakmát megtanulni? Esz-
tergom-kertváros ÖMV kút mögötti Iparterü-
leten MŰANYAG HEGESZTŐ feladatra kere-
sünk munkatársakat. Várjuk továbbá ASZTA-
LOSOK jelentkezését is. Műszaki rajz isme-
rete előnyt jelent. Korszerű gépekkel rendel-
kezünk. Ha szeretnél csatlakozni bővülő csa-
patunkhoz, várjuk önletrajzodat. ÖkoTech-
Home Kft. 06-20-91-67-494, oneletrajz@
okotechhome.hu

Darus billencs tehergépjárműre tapaszta-
lattal és érvényes jogosítvánnyal rendel-
kező gépkocsivezető kollégát keresünk 
azonnali munkakezdéssel Dorog térségé-
be. Bérezés megegyezés szerint. DKD Kft. 
+36306309627

Fa ékszerek otthoni készítésére keresek 
bedolgozókat Szentendrén.www. 1001kar-
kötő.hu,  Boldizsár István 30/4687858 

Süttői vendéglőbe szakács munkatár-
sat keresünk. Jankó Vendéglő 06-30/ 
331-7437

Az IRMÁK Idősek Otthona ápoló, szemé-
lyi segítő munkatársakat keres. Munka-
végzés helye: Piliscsaba, Bérezés KJT sze-
rint. Érdeklődni - személyi segítő esetén: 
e-mailben: szepvolgyifanni@Üirmak.hu, 
06-30-866-5168, ápoló esetén: e-mail-
ben: piliscsabaeu@irmak.hu, 06-30-
569-8471, 06-30-475-9138

Generálkivitelező cégünk, a Molnár & Mol-
nár Kft. műszaki asszisztens kollégát keres! 
Kivitelezéseket Esztergom és Budapest kör-
nyékén vállalunk. Munkaidő: H-P 7:00-16:00 
között. Kezdés: kiválasztást követően azon-
nal. Jelentkezéseket az alábbi email cím-
re várjuk fizetési igény megjelölésével: 
molnaresmolnar7@gmail.com

BETANÍTOTT ASZTALOS munkára keresünk 
kollégát, piliscsabai faipari cégünkhöz.Vál-
tozatos, könnyen tanulható munkafolyamat! 
Fizetés egyénileg kalibrálva, a szakmában 
kiemelkedőnek számít!Hívj most és érdek-
lődj !Kretz-Holz Kft. 06-209-249-338 
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hejjaker@gmail.com

Héjja Attila Tel: 06-20/95-65-276

Esztergom, Visegrádi út 177. Telephelyi kiszolgálással is várjuk 
kedves vásárlóinkat, kis és nagy tételben! EUTR szám:  AA5849006

TÜZI  FA   BRIKETT

MINŐSÉGI TŰZIFA AKCIÓ!!!

Homok, Sóder, Cement, Murva, Töltőföld

4 m3-től díjtalan házhoz 
szállítás, 20km-es 
körzeten belül!

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  18.000 Ft/m3

20 q-tól díjtalan házhoz szállítás, 20km-es körzeten belül!
68,9 Ft/KgLedvicei dió szén: 6.890 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  19.400 Ft/m3

Gyújtós fa: 950 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

OPTIC WORLD DOROG  •  Bécsi út 51.  •  +36 30 851 10 50
OPTIC WORLD ESZTERGOM • Kossuth Lajos utca 5. • +36 30 450 82 28
OPTIC WORLD BUDAKALÁSZ AUCHAN • Omszk park 1. • +36 30 516 1193

www.opticworld.hu

Az ajánlat 2022. február 1. és április 10. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!
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PRÉMIUM 
SZEMÜVEGLENCSÉK

-40%
-30%
-20%

MÁRKÁS
SZEMÜVEGKERETEK

-70%
-50%
-30%

KIHAGYHATATLAN KERET 
ÉS SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓK

LÁSS VELÜNK!

  AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT

Teljeskörű lakásfelújítás és kivitelezés
Gyors, precíz munka, korrekt ár.
Hívjon bizalommal! 06/70-423-93-12

komuves.mester@citromail.hu         Dzson TakerINGYENES FELMÉRÉS!

FÖLDI ISTVÁN
Pilisvörösvár

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGG
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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

KÜLSŐ TATAROZÁS

Tel.:06-20/328-0466

TETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA 
BEÁZÁS MEGSZÜNTETÉSE

ÁTFEDÉSEK
bármilyen technológiával,

ZSINDELYEZÉSSEL IS!

Alaptól a tetőig!
Házak külső homlokzat-felújítása, festése 

gépi színkeveréssel, Nikecell-es szigeteléssel is. 
Gipszkartonozás, burkolás.

TAVASZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 02.15-ig 15-25%-os kedvezmény!
Tel.: 06-20/328-0466

PRECÍZ MUNKA, GYORSAN, SZÉPEN, OLCSÓN

PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA
Ingatlanok 
adás-vétele
Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

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

VÍZGÁZ
FŰTÉS 

SZERELÉS

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

GÁZKAZÁN 
CSERE

Jelentkezés e-mailben, fényképes önéletrajzzal: 
arkadedesseg@gmail.com

Tel.: +36-30/427-41-35
Árkád Édességbolt, 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 2.

ÁRKÁD ÉDESSÉGBOLT

ELADÓ
MUNKATÁRSAT KERES

ELVÁRÁSOK:
• kereskedelmi tapasztalat
• jó állóképesség és kommunikációs 
  készség

FŐBB FELADATOK:
• aktív értékesítés: termékek szakszerű 
  ajánlása, díszcsomagolás (megtanítjuk)
• kasszakezelés
• áruátvétel, árazás, árufeltöltés
• üzlet tisztán tartása

AMIT KÍNÁLUNK:
• stabil munkahelyet
• rugalmas munkaidőt
• versenyképes � zetést

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

földkábel fektetés.
Mobil: 06-31/318-2609


