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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!

EGÉSZSÉGÜGYI 
KÁRTEVŐIRTÁS,

RÁGCSÁLÓ ÉS
ROVARIRTÁS

+36-70-618-7726

Hangyák, 
Darazsak, 

Csótányok, Atkák, 
Bolha, Pinceászka, 
Ezüstös pikkelyke, 

Ágyi poloska, 
Egér vagy 

Patkány zavarja 
nyugalmát?

KERESSEN BÁTRAN!

DÉR NORBERT

DARÁZSIRTÁS 
NAGY TAPASZTALATTAL

Elérhetőségeink:
 gal.ablak.ajto@gmail.com

 +36 70 284 31 98, 
+36 20 590 97 17
 galablakkft.com

• BEJÀRATI AJTÓK 
• ABLAKOK 
• REDŐNY 

• SZÚNYOGHÀLÓ 
• PÁRKÁNYOK
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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! 

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

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50.; 
Email: uveges@scinvest.hu; Tel.: 30/284-0787

Könnyû fizikai munkára keres

 BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT 
Hölgyek, nyugdíjasok ill. 
megváltozott munkaképességû 
személyek jelentkezését is várjuk.

Dorogi székhelyű 
RicsiLaundry 

MOSODA munkaerő 
felvételt hirdet.

 Kezdő bér 1000 Ft netto 
+bérpótlékok. 

Önéletrajzokat az
 info.ricsilaundry@

gmail.com címre várom. 
+36703958077
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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

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

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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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.12 éves Esztergomi gyorséttermünkbe KOLLÉGÁT keresünk. 

Rugalmas beosztás, heti 3-4 nap munka, kiemelkedő fi zetés.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

JELENTKEZÉS: 
www.facebook.com/tutufrit, vagy 
tutufritetterem@gmail.com

FELADATKÖR: 
• Zöldség szeletelés 
• Ételek előkészítése 
• Egyes ételeink (hamburger, 
   hot dog, stb.) elkészítése 
• Mosogatás 

Bővebb információ kérhető: 
+36-33-542-400-as

telefonszámon.

FELADATOK ÉS FELELŐSSÉGEK 
•  A beérkező és a kimenő alkatrészek 
    dokumentációjának kezelése és 
    nyilvántartása
•  Kapcsolattartás a Magyar Suzuki 
    Zrt.-vel, Plastimat Kft.-vel és az 
    Eurasia Sped Kft.-vel
•  Az alkatrészek dokumentációjának 
     kezelése
•  Napi készletmozgások 
    visszaellenőrzése a különböző 
    rendszerekben (SAP, LOG)
•  Leltározási feladatok elvégzése az 
    SAP rendszer használatával
•  Dolgozókkal kapcsolatos 
    adminisztráció  (szabadság, 
    betegállomány, munkalapok, 
    munkaruha stb.)

JELENTKEZÉS:
         www.summitdvkft.hu
         sdv.allas@summit-dv.hu
         ww.facebook.com/summitesztergom

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

ELŐNY
•  SAP ismeret

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

ÜZEMI
ADMINISZTRÁTORT 

A Summit D&V Kft. 
Esztergom keres

ÉRDEKLŐDNI: 06 1 323 5165, hr@btirt.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Kegyeleti dolgozót keresünk Budapestre 
bejelentett munkára, azonnali kezdéssel, 
hosszú távra, teljes munkaidőre. Stabil, 
kiszámítható bérezés, egyéb juttatások, 

munkásszállás. Feladatok: kegyeleti 
szolgáltatások, temetések előkészítése, 

sírhely- és parkgondozás.

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 önéletrajzzal az alábbiak szerint 
hr@railone.hu  vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

SZOBAFESTÉSBEN jártas 
kollégát felveszek! 

Bajkó Ferenc 
06-20-9-235-243
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MECHANIKUS KARBANTARTÓ  
munkakörbe

FŐBB FELADATOK:
-  Mechanikus javítások, hibaelhárítások elvégzése a 
   biztonságtechnikai 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 önéletrajzzal az alábbiak szerint 
hr@railone.hu  vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

FARM BURGER
ESZTERGOM

MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK

hosszútávra a FARM 
Hamburgerezőbe.

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal e-mailben,
vagy az üzletben lehet: 

gastromarton� y@gmail.com

gyakorlattal 
rendelkező 

HÖLGY 
ELADÓT 

keresünk. 

Elsősorban ESZTERGOMI lakos 
jelentkezését várjuk! 

Sáska János 06-30-525-4523

S.A.S.I. Zöldségboltba

+36/30 277 1822

Éjfélig nyitvatartó, 
esztergom-kertvárosi 

Pala pizzériába 
gyakorlattal 
rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! 
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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

Bővebb információ kérhető: 
+36-33-542-400-as

telefonszámon.

JELENTKEZÉS:
         www.summitdvkft.hu
         sdv.allas@summit-dv.hu
         ww.facebook.com/summitesztergom

FELADATOK 
•  Termelési folyamatok fejlesztésének és 
    optimalizálásának támogatása, 
    koordinálása 
•  Gyártási problémák kivizsgálása, javító, 
    megelőző intézkedések bevezetésének 
    támogatása 
•  Aktív részvétel a belső és külső auditokban
•  Termeléstervezés, anyaggazdálkodás
•  Új project-ek előkészítésében és 
    bevezetésében való részvétel
•  Kimutatások, statisztikák KPI riportok 
    készítése és nyomon követése a 
    vezetőség részére

ELVÁRÁSOK
• Felsőfokú mérnöki végzettség
• Analitikus gondolkodásmód, 
   rendszerszemlélet
• Haladó szintű (MS Word, Excel, PPT 
• Angol nyelvismeret kommunikáció szintű

ELŐNY
•  Termelésben szerzett min 1-3 
    éves tapasztalat, gyakorlat
•  Microsoft Ms Vizio ismerete, 
    Autocad ismerete
•  B kategóriás jogosítvány

MUNKAREND
•  Rugalmas

AMIT AJÁNLUNK
•  Hosszú távú munkalehetőség, 
    biztos vállalati háttér
•  Képzési támogatás, fejlődési 
    lehetőség
•  24 órás csoportos élet- és 
    balesetbiztosítás a világ összes 
    országára 
•  Céges laptop, mobiltelefon
•  Munkába járás támogatása

TERMELÉSTÁMOGATÓ 
MÉRNÖKÖT

A Summit D&V Kft. 
keres

· ÁPOLÓ 
- folyamatos 12 órás munkarend

· SZOCIÁLIS ÁPOLÓ,  
  GONDOZÓ 
- folyamatos 12 órás munkarend

· KONYHAI KISEGÍTŐ 
- folyamatos 8 órás munkarend

JELENTKEZÉS Bors József telephelyvezetőnél:
Telefonon: 0630/4080610
E-mailben: borsjozsef@gmail.com

VISEGRÁDI IDŐSOTTHONBA 
munkatársakat keresünk

Munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

SEGÉDMUNKÁS

Jelentkezni lehet: 2500 Esztergom Schweidel J. u. 50.
Email: esztergom@alcufer.hu, Tel: 33/510-320

Targoncavezetői jogosítvány előnyt jelent!

Könnyű fi zikai munkára, 

KÉZI CSOMAGOLÓT 
keresünk Esztergomba, 

8 órás munkakörbe.

Érdeklődni 8-16 óra között:  
+36 20 233 8605, 
+36 70 625 5539

I.M.S. Hungary Kft.

Esztergomi cég 
szerkezetépítésben 
jártas SZAK- és 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT 
és SEGÉD-

MUNKÁSOKAT 
keres kiemelt 
bérezéssel.

Jelentkezni: 
allas@miepitunk.hu

Poliforg 2000 Kft. 
Tát, József A.u.27  
+36 30 300 5626, 

+36 33 444 694  

FAIPARI 
ÉLZÁRÓ 
GÉPRE
keresünk  

munkájára 
igényes , 

BETANÍTOTT 
MUNKÁST!
 Egyműszakos munk-

arendbe, azonnali 
belépéssel! 

Bér megegyezés szerint! 
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Március 8.

Hogyan lett március 8-a 
a Nemzetközi Nõnap?
A nemzetközi nőnapot 1911-ben ünnepelték meg először, időpontja 
1913 óta március 8. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben 
tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés.  Magyarországon 1914-
ben ünnepelték meg először a nőnapot.

Politikai, feminista és szakszervezeti 
mozgalmak küzdelmeinek eredménye-
képpen a múlt század elején valósult meg 
az az ötlet, hogy az év egy napja legyen 
jelképesen a nőké. A legtöbb országban 
ekkortájt erősödtek fel a nők követelései 
szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, 
a foglalkoztatásban és a bérezésben 
érvényesülő hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetésére.

Az első nemzeti nőnapot 1909-ben az 
Egyesült Államokban tartották meg, akkor 
február utolsó vasárnapján ünnepelték 
a nőket. Az 1910-ben Koppenhágában 
megrendezett II. Nemzetközi Szocialista 
Nőkongresszuson a német Clara 
Zetkin javasolta, hogy világszerte tart-
sanak évente nőnapot. A nemzetközi 
nőnapot először 1911. március 19-én 
ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, 
Németországban és Svájcban. A tünte-
téseken - amelyeken sok férfi is részt 
vett - a nők választójogának megszerzése 
kapott hangsúlyt. (A nők Oroszországban 

napon a nőszervezetek felvonulásokon 
hívják fel a figyelmet a nőknek a 
társadalomban viselt óriási szerepére, 
ugyanakkor kiszolgáltatottságára és 
védtelenségére is: arra, hogy a jogegyen-
lőség továbbra sem jelenti az esélyek 
egyenlőségét.

Az Egyesült Államokban 1963-ban 
hoztak törvényt a nemek azonos fizetéséről, 
de a férfiak még ma is lényegesebb jobban 
keresnek. A nemek között az Európai 
Unióban is mutatkozik bérkülönbség, 
noha 1975-ben irányelv tiltott meg minden 
díjazásbeli megkülönböztetést, ezért 
2009 márciusában az Európai Bizottság 
kampányt indított a nemek közötti 
bérszakadék megszüntetéséért.

1917-től, Németországban 1919-től 
szavazhattak, a francia és az olasz 
nők azonban csak a II. világháború 
végétől, a belgák 1958-tól, a 
svájciak 1971-től, a portugálok 
1976-tól, liechtensteini nők pedig 
csupán 1984-től élhettek e joggal.)

Az időpont 1913-ban került 
március 8-ára a New York-i 
textilmunkásnők 1857-es sztrájk-
jának - más források szerint egy 
New York-i gyárban 1908-ban e 
napon bekövetkezett, 129 mun-
kásnő életét követelő tűzvésznek 
- az emlékére. Magyarországon 
1914-ben ünnepelték meg először 
a nőnapot. Az 1980-as évektől e www.mult-kor.hu
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G&Zs Napárnyékoló Kft.
Árnyékoló berendezések, 

műanyag nyílászárók, 
garanciával, otthonfelújítási 

program keretében is. 
Hívjon bizalommal!

Műkő, márvány, 
gránit síremlékek 

gazdag választékban. 

Műkő szimpla: 165 000 Ft-tól, 
Műkő dupla: 186 000 Ft-tól, 

Gránit szimpla: 350 000 Ft-tól, 
Gránit dupla: 520 000 Ft-tól. 

.

  

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

www.lernerkofarago.hu

tavaszi szállítással!
Síremlékek felújítása, egyéb 

kő és műkő munkák

Házak külső 
hőszigetelése G

és belső festése, 
gipszkartonozása.

Térkövezés, 
kerítés építés.

Tel.: 06-20/254-7428

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. 03. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

PILISKUCKÓ
INGATLANIRODA
Ingatlanok 
adás-vétele
Keressen bizalommal!

Balatoniné Erzsi
ingatlanközvetítő

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

Vozák Csanád 
+36-30/454-4276 csani.vozak.cv@gmail.com

•tetőmunkák
•hőszigetelés

GENERÁLKIVITELEZÉS 
E-NAPLÓVAL, ALAPTÓL A TETŐIG:

CSAK KÜLSŐ MUNKÁKAT VÉGZÜNK!

Megbízható 
minőség, 
teljeskörű 
garancia!

•házbővítés
•kőműves munkák

külső-belső munkák!
06-30-875-6655

Lakás- és 
házfelújítás,
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Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

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!

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

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

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!

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

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

FARM BURGER
ESZTERGOM

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
Esztergom, 
Esztergom-kertváros, 
Szamárhegy, 
Búbánatvölgy, 
Dorog, Tát, Pilismarót, 
Csolnok, Kesztölc

06 33 400 748

Keressétek megújult 
étlapunkat!

GYROS ÉS 
HAMBURGER

Nyitva tartás: Hétfő-vasárnap: 12.00-21.00
Már a                           -n is megtaláltok!

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. 03.15-ig 15-25%-os kedvezmény!
Tel.: 06-20/328-0466

PRECÍZ MUNKA, GYORSAN, SZÉPEN, OLCSÓN
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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
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.

INGATLAN

Esztergomban, eladó családi ház. 
288m2 telken, 80m2-es, 3 szobás 
lakrész + az utcáról külön bejárat-
tal 20m2 üzlet, alkalmas irodának, 
fodrász, kozmetika stb. vállalkozás-
ra. Udvarban kocsi beálló, garázs, 
gáz-központifűtés   Irányár: 42MFt 
20/336-4936

Eladó Esztergom, Akácos úton bel-
területi hétvégi faház. Téli ottlakásra 
is alkalmas cserépkályhával fűthe-
tő, saját kút, villany van + éjszakai 
áram. 550m2 telek, 1+ két fél szo-
ba, 49m2 a két lakó szinten. Irányár: 
22MFt 20/336-4936

Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sorház, 
448m2 kerttel, 4 szoba, nettó 161m2 
lakószínt, étkező konyhás, 2 fürdő-
szobás, két pince, garázs, melléképü-
letek. Fűtése fa elgázosító kazánnal 
és cserépkályháról is. Gáz bevezet-
ve. Nyílászárók műanyagra cserélve. 
A homlokzat és a tető frissen szige-
telve. Irányár: 75MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bánomi 
lakótelepen. IV. emeleti, 2 szoba+hall, 
erkély, 55m2-es, távfűtéses, új nyí-
lászárókkal. Irányár: 25,4MFt 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 
épület alatt szuterén található. Fűté-
se gáz központifűtés, a kertben bolt-
íves pince tartozik hozzá. Az épület-
ben jelenleg közös a bejárat a szom-
széddal, de kialakítható külön bejá-
rat is. Irányár: 50MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Hősök tere 
közelében, fő út mellett lévő két gene-
rációs, felújítandó családi ház 755m2 
telek,3 szoba,110m2.  Fedett kapualj, 
épület alatt pince. Fűtése gáz közpon-
ti és cserépkályháról is. Ár: 62,9MFt 
20/421-4557

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

Eladó a Tokodi pincéknél a Mogyorósi 
úton, 4000 m2 telek, szőlő, gyümöl-
csös, 20m2, pince, présház és felette 
25 m2 faház 1 szobával, fűthető, vil-
lany van és saját kút. Irányár: 8 Mil-
lió Ft 20/421-4557

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

Eladó Esztergom város központjá-
ban, IV em, 90m2 lakás. Lakáson 
belül két szintes 3 szoba + étkező-
konyha + galéria, 2 wc. (A tető tér-
ben 1.9 es belmagasság alatti résszel 
130 m2) A nyílászárók egy része cse-
rélve lett. Állapota átlagos, felújítandó. 
Fűtése villanykályhákkal. Olcsó rezsi. 
Irányár: 34,9 Millió Ft 20/336-4936

Eladó Tokodon 461m2 területen 
lévő, 3 szobás 100m2 részben fel-
újított családi ház. Fűtése cserépkály-
ha és villany központi. Udvaron belül 
több gépkocsi parkolóval. Kisebb ház, 
vagy lakás beszámítással is. Ár: 38 
Millió Ft 20/421-4557

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

Eladó Esztergomban déli város-
részben családi ház eladó, 2 szin-
tes, 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

Eladó Esztergomban a Csenkei híd-
nál, zöldövezeti környezetben 900m2 
parkosított telken: 180m2. 3 szoba + 
nagy nappali, téli kert, 2 fürdőszoba. 
Épület alatt 2 kocsi beállós garázs+ 
35m2.gardrób, kazánház. Szigetelt 
homlokzat, fa nyílászárók. Fűtése, vil-
lany központi, + fa elgázosító kazán-
nal és klímával is. A nagy teraszok-
ról és erkélyekről panorámás kilátás-
sal. Az udvarban fedett terasz, csúsz-
da, játszótér, kis faház. Irányár: 79,9 
Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban, Aranyhegyen, 
38 m2-es, 1 szobás, földszinti lakás, 
alakítható kétszobásra. Új nyílás-
zárók. Fűtése villany, cserépkály-
ha, és kandallóval is. Ár: 22 Millió Ft 
20/421-4557

Eladó Nyergesújfalun 3300 m2 tel-
ken lévő nyaraló hétvégi ház. A telek 
mérete miatt családi ház is építhe-
tő rá, 3% ban beépíthető. villany és 
saját kúttal ellátva, jelenleg 50m2 
könnyű szerkezetes faház van raj-
ta, fedett terasszal. Ár:13,9 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban utcafronti ház-
rész a Petőfi utca közelében. 50m2, 
1 szoba, konyha fürdő. Cserépkályha 
fűtésű. Udvari tárolóval. Ár: 16Millió 
Ft 20/336-4936

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

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

Eladó Esztergom Irinyi J. u., III. eme-
leti, 43m2-es,1+fél szobás, felújított, 
erkélyes lakás. Új nyílászárók. Fűté-
se villany központi Irány ár: 28MFt 
20/421-4557

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

Tokodüveggyárban, Táton garázst 
vennék! 06-70-941-7152

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT INGAT-
LANT, CSALÁDI HÁZAT VAGY LAKÁST 
VENNÉK! OTTLAKÁS NÉLKÜL ÉLETJÁ-
RADÉKKAL. 06(30)950-3134

BÉRLEMÉNY

Kiadó Esztergomban, lakó parkban, 
3 szoba + nappalis bútorozott lakás, 
zárt udvarban kocsi beállóval, kis 
parkosított udvarral. Két havi kaució 
szükséges. Bérleti díj 220’000 Ft/ hó 
+ rezsi. 20/421-4557

Kiadó Esztergomban, zöld övezeti 2 
szobás bútorozott, igényesen beren-
dezett, panorámás, ikerházas lakás. 
Gáz fűtés, klíma, terasz, fedett gép-
kocsi beálló. Bérleti díj: 160,000 Ft/ 
hó+ rezsi 20/421-4557

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

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

Esztergomban kis szoba KIADÓ havi 
80 000 Ft, 2 havi kaució szükséges! 
06-30-973-4366

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Vízvezeték szerelés, konyhai illet-
ve fürdőszobai szerelvények javítása 
cseréje. 06(30)682 -9631

Duguláselhárítás 06-20-348 
-8720

Gázkészülék javítás, karbantar-
tás! Körösladányi László 06-70 
-234-5724

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

Lakás, házfelújítás, külső-belső mun-
kák! 06 -30 -875-6655

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

Villanyszerelés! Családi és lakó-
házak komplett villanyszerelése, 
kapcsolótábla cseréje, javítása, sze-
relvények -kapcsolók-dugaljak- lám-
pák felszerelése, és cseréje. Átala-
kítás, bővítés. 06-70-612-1505 

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

Ajtó-ablak-redőny: Új csere, felújí-
tás, javítás, karbantartás 06-30 
-410-5568

Vállalok lomtalanítást, sittelszállítást, 
zöldhulladék elszállítását, ár meg-
egyezés szerint! 06-70-429-6053

Ne cserélje le régi GÁZKÉSZÜLÉ-
KÉT, szakszerűen felújítom! Ifj.Sza-
bó Imre vállalom Esztergomban és 
vidéken, FÖLDGÁZAS és PALAC-
KOS gázkészülékek garanciaidő utá-
ni javítását, szerelését, beüzemelé-
sét, ÉVENKÉNTI KÉTSZERI KÖTELEZŐ, 
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSÉT, karban-
tartását. Falikazánok és átfolyó rend-
szerű vízmelegítők vízkőlerakódásá-
nak eltávolítását. 06-30/950-3134

Tetőfedés A-tól Z-ig. Cserepes-
lemezzel tetőjavítást, új tető készí-
tését, széldeszkázást, ereszcsator-
názást, lapostető-szigetelést akár 
rövid határidővel vállalok. 06-30 
/792-0632

Ács, tetőfedő, bádogos munkák kivi-
telezése, garanciával, tetőjavítás akár 
azonnali kezdés. Anyagot biztosítunk. 
Februárban, márciusban 30% ked-
vezménnyel! +3630/467-9397

Garanciával vállalunk tetőfedést, 
tetőfelújítást, tetőszigetelést, bádo-
gozást és palatető felújítást. Azon-
nali kezdéssel!! 06-70/743-8780

Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfe-
dést, tetőjavítást, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
egyéb kisebb javításokat vállalok. 
06-20-917-2422

Jogi tanácsadás, képviselet, anyagi 
helytállás! Hogyan lehetséges? 30 
98 98 730

PALATETŐ bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel.Ingyenes árajánlat készí-
tés. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, 
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, 
házkörüli kisebb javításokat vállalok. 
06-20-225-6401

 JÁRMŰ

Keresek öreg, régi motorkerékpá-
rokat, oldalkocsit, motorkulit vala-
mint ezek alkatrészeit. Érdekel fel-
lelt, hiányos és romos állapotig is, 
pl.: Pannonia, Jawa, Velorex, Cse-
pel, Zündapp, NSU, BMW, Simson. 
Házhoz megyek! Készpénzzel fize-
tek. 06-20/519-6079

Roncsautóját megvásárolom adásvé-
teli szerződéssel! Hívjon bátran, akár 
hétvégén is!  06-20-621-0473

www.vihariauto.hu
VEGYES

Gázkészülék alkatrészeket, és kerin-
gető szivattyúkat keresek. 06-30 
/9503-134

Vásárolok elfekvő gyűjteménye-
ket, motorokat, alkatrészkészletet, 
Bervát, Simsont, Komárt, stb! 0670 
6503168 

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

Gyűjtő venne bakelit lemezt, cd-t, 
könyveket, diavetítőt, diafilmet, régi 
pénzt. 30/1949356

TÁRSKERESŐ

Keresek egy tokodaltárói, albérlet-
ben lakó, autóval rendelkező, 70 év 
körüli hölgyet, akivel 2021 évvége felé 
találkoztunk társkereső hirdetés által, 
együtt is ebédeltünk. Sajnos elvesz-
tettem a telefonszámát! Kérem vegye 
fel velem a kapcsolatot az alábbi szá-
mon: 06-30-660-5741

Fitt hatvanas férfi keresi  természet-
járást kedvelő, nem dohányzó, esz-
tergomi, vagy környékbeli párját - 65 
éves korig - tartós kapcsolatra. 06- 
20 - 217 - 3181

ÁLLÁS

Építőiparban jártas segédmunkást 
keresünk. Esztergomiak, Esztergom-
kertvárosiak és Dorogiak előnyben. 
Molnár&Molnár Kft. +36 20 953 
7716.  

Esztergomba, Sada presszóba fia-
tal pultos hölgyet és beugróst felve-
szünk. 06-20/510-2339

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kert-
városi Pala pizzériába gyakorlattal 
rendelkező KONYHALÁNYt keresünk! 
+36 30 277 1822

Monotonitástűrő, szorgalmas, női 
munkaerőt keresünk könnyű fizi-
kai munkára kesztölci munkahelyre. 
Elvárások: kétműszakot vállalni tudó. 
Hunmetal Kft. 06-70-673-7316

Bejárónőt keresek idős hölgy szá-
mára állandó munkára! 06-20 
-916-8766

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZ-
FELÚJÍTÁSBAN jártas munkaerőt 
keresek hosszútávra. Pl.: tetőfedő, 
kőműves, de lehet tapasztalt segéd-
munkás is. Tapasztalt, megbízható, 
korrekt emberek jelentkezését vár-
juk! Nagyon jó kereseti lehetőség! 
Jogosítvány előny! Juhász László ev 
06-20-265-8016

Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVEST, 
ÁCSOT keresek csapatunkba azonnali 
kezdéssel. Önéletrajzot a vozakbau@
gmail.com címre kérjük. Vozák Csa-
nád e.v. v06(30)454-4276

Kézi és gépi takarítókat keresek az 
esztergomi Ipari Parkba hétfőtől pén-
tekig 6-8 órában, akár 1 műszakban 
(délelőtt), vagy két műszakban. BG 
Credit House Kft. 06-30/655-2074, 
bgcredit.balazs@gmail.com

S.A.S.I. Zöldségboltba gyakorlat-
tal rendelkező hölgy eladót kere-
sünk, elsősorban esztergomi lakos 
jelentkezését várjuk! Sáska János 
06-30-525-4523
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GYŰJTSD TE IS RENDELÉSEIDDEL A PALA KUPONOKAT!
M á r c i u s  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 350Ft | 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

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

VÍZGÁZ
FŰTÉS 

SZERELÉS

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

GÁZKAZÁN 
CSERE

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
2022.03.15-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

TETŐFEDÉS
Régi és új tetők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, 

lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, 
madárdeszkák festése, palajavítások, 

kúpcserép lekenése, leszögelése. 
Festési munkák.

Érdeklődni: 
70/90 70 933
30/20 16 322

Nyugdíjasoknak 

10% 
kedvezmény!

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

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

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.

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

Kültéri munkára, hosszú távra kere-
sek: télen kézi-gépi hóeltakarításra, 
sózásra, nyáron fűnyírásra, kertészeti 
munkákra megbízható kollégát, lehet 
nyugdíjas is. A munkához mindent 
biztosítunk. Jó kereseti lehetőség! 
BG Credit House Kft. 06-30/655-
2074, bgcredit.balazs@gmail.com

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

Táti telephelyre  FAIPARI ÉLZÁRÓ 
GÉPRE keresünk  munkájára igé-
nyes , betanított munkást! Egyműsza-
kos munkarendbe, azonnali belépés-
sel! Bér megegyezés szerint! Poliforg 
2000 Kft. Tát, József A.u.27., 0630 
300 5626, 0633 444 694

Süttői vendéglőbe szakács mun-
katársat keresünk. Jankó Vendéglő 
06-30/331-7437

Dorogi munkavégzésre, önállóan 
dolgozni tudó technológiai csősze-
relőt, illetve betanított csőszerelőt 
rövid határidejű kezdéssel felveszek! 
Bérezés megegyezés szerint! Vasas 
József 06-30/961-3647

Alkalmanként végzendő, növények-
kel kapcsolatos munkára hölgy mun-
kaerőt keresünk Esztergomba, diák is 
lehet. Rugalmas időbeosztással! Bart-
ha Károly e.v. 06-70-881-9749

4 órás megváltozott munkaképes-
ségű Sofőr munkavállalót keresünk, 
alkalmanként hétvégi munkavég-
zéssel.( B1, B2, C1,C2, D minősí-
téssel, FOT vagy  rokkantsági jára-
dékkal rendelkezőt)A feladata étel-
szállítás lesz, ezért olyan munkavál-
laló jelentkezését várjuk aki a veze-
tésen kívül ezt a fizikai megterhelést 
is tudja vállalni.Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: Andrási Kriszti-
án 30/4711-110

Nyugdíjas takarítónőt vagy bejáró-
nőt keresek mindennapos munká-
ra!  Csak hölgyek jelentkezzenek! 
06-70-341-7017

Azonnali kezdéssel megválto-
zott munkaképességű munkavál-
lalót keresünk kesztölci dohány-
boltba bolti kisegítőnek. Infi Kkt. 
06-20-377-2766

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

Redőnyöst, ablakost, építőipari vál-
lalkozókat keresünk hosszútávú 
együttműködésre! Károlyi Péter 
20/297-3510

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

Dorogi üzembe betanított munkára, 2 
műszakos beosztásban, hosszú táv-
ra keresünk megbízható dolgozókat! 
Elsősorban férfiak jelentkezését vár-
juk! Targoncavezetői engedély előnyt 
jelent. F+K Bt. 06-30-267-1012

Az Esztergomi székhelyű S-Team Bau 
Építőipari Kft önállóan dolgozni tudó 
kőművest felvesz. Bér megegyezés 
szerint. Mobil: +36-30/232-2015

Kert karbantartásra, épület körüli 
teendőkre megbízható munkatársat 
keresünk RÉSZmunkaidőre, (nyugdí-
jast is!) PILISMARÓTRA.Lét-Reform 
Kft 20/324-5569

Dorogi munkahelyre,betanított mun-
kára, egy műszakos munkarendbe 
fiatalos csapatba jó kereseti lehető-
séggel férfi munkaerőt keresünk. Bin-
der Bálint 06303920959

Co2 hegesztő, robothegesztő munka 
nettó 2400Ft/óra, lakatos, festő mun-
ka nettó 2000Ft/óra bérezéssel. Mun-
kavégzés helye Gödöllő. Utazási támo-
gatás vagy díjmentes szállást bizto-
sítunk. Cor-TexEuroKft. femmunka.
eu@gmail.com +36/70-384-7636, 
+36/20-370-5412

Generálkivitelező cégünk, a Mol-
nár & Molnár Kft. műszaki asszisz-
tens kollégát keres! Kivitelezéseket 
Esztergom és Budapest környékén 
vállalunk. Munkaidő: H-P 7:00-16:00 
között. Kezdés: kiválasztást követő-
en azonnal. Jelentkezéseket az aláb-
bi email címre várjuk fizetési igény 
megjelölésével: molnaresmolnar7@
gmail.com

ÁLLAT

Napos és előnevelt csirke kapható! 
Baromfikeltető, Pomáz, Bethlen G. u. 
1/a. 06-26/325-869

Tojótyúk és kacsa egész évben ház-
hoz szállítással már 1db-tól. Hívjon/
mentse el számunkat: 30/090-
4637 Facebook:ORSZÁGOS BAROM-
FI ELLÁTÓ

GARÁZS 
KIADÓ a 
LIDL-nél, 

DOROGON! 
06-30-2565285
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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

Bomstal garázsok

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

180.000 Ft2x3 m[

[

Kerti 
tároló

középszürke
csontszín
törtfehért

t
t[

[

Színes Bomstal 
garázsok, 

horganyzott acél 
vázszerkezettel 

250.000 Ft3x5 m

299.000 Ft3x6 m

sötétbarna
grafitszürket

t

Tavaszi

akció!

Acélszerkezetes

Az akció érvényes 
2022. április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, vagy 
látogasson el honlapunkra.

M e g r e n d e l é s :  06-30/747-7376 
06-30/748-5923 www.bomstal.hu

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!

KIHAGYHATATLAN 
SZEMÜVEGLENCSE
KEDVEZMÉNYEK!

LÁSS VELÜNK!

OPTIC WORLD
SZEMÜVEGLENCSÉK

 

-40%
 

MINDEN
OPTIC WORLD 

PRIVATE LABEL
 SZEMÜVEGLENCSÉRE

FÉNYRESÖTÉTEDŐ
SZEMÜVEGLENCSÉK

 

-30% 
ZEISS ADAPTIVESUN, 

PHOTOFUSION ÉS HOYA 
SENSITY FÉNYRESÖTÉTEDŐ 

SZEMÜVEGLENCSÉRE

VÉKONYÍTOTT
SZEMÜVEGLENCSÉK

 

-20% 
ZEISS, HOYA ÉS SEIKO 

MIN. 1.6 VÉKONYÍTÁSSAL 
RENDELKEZŐ 

SZEMÜVEGLENCSÉRE

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


