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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:     7.490 Ft/q - 74,9 Ft/kg 

Ledvicei dara:   8.490 Ft/q - 84,9 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: 19.900 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

Házak külső 
hőszigetelése G

és belső festése, 
gipszkartonozása.

Térkövezés, 
kerítés építés.

Tel.: 06-20/254-7428

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

További információk:           BeautySpot – Pilisvörösvár
Elérhetõség: 06-30-893-7284 � Warcholik Gerda – kozmetikus

PILISVÖRÖSVÁR, Fõ út 33. 
(Peller ház)

Minõségi kozmetika 
a BeautySpot 

szalonban
Kezeléseimet a professzionális MESOTICA termékeivel végzem
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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 önéletrajzzal az alábbiak szerint 
hr@railone.hu  vagy személyesen a gyár HR osztályán, 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

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:

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

3,5 tonnás építőanyag 
kiszállító darus/
billencs autóra!

Hosszú távú, folyamatos 
munka télen/nyáron, 

magas bérezés! 

Komoly, tapasztalt, megbízható 
jelentkezők hívjanak:
KREPCSIK MELINDA 

06 30/853-2004
Önéletrajzokat a 

krepcsikm@gmail.com-ra 
várjuk “3,5 tonnás sofőr állás” 

címmel, és fi zetési igény 
megjelölésével!

SOFŐR ÁLLÁS TÁTON
a KREPCSIK Tüzépen!
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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

Nifast Hungary Kft. állást 
hirdet autóipari területre, 

az alábbi pozícióra:

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 
személyesen, vagy e-mailben szíveskedjen.

Elérhetőségünk: 
Cím: 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! 
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· 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

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

Pléli János 
Tel.: 30/9413-775

Spiralter Kft. pilisszántói rugógyártó üzeme felvételre keres:

·  SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 
    HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE
·  ESZTERGÁLYOS -MARÓS 
   HAGYOMÁNYOS GÉPEKRE

·  FÉRFI MUNKAERŐ   
   BETANÍTOTT 
   MUNKÁRA

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.

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

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

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.

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

 Az állás betöltéséhez végzettség nem, 
csak gyakorlat szükséges.

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

HEGESZTÕ/LAKATOS, 
BETANÍTOTT LAKATOS

munkatársakat keres.
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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

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!

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓ 
SZAKKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ (Visegrád, Gizella-telep) 

felvételt hirdet az alábbi munkakörbe

Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház és Gyógyfürdő

          2026 Visegrád, Gizella-telep
VÁRJUK HÍVÁSÁT!  Telefon: 26-801-700/1350 

E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu 

KARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ

JOGVISZONY TÍPUSA:
•  Határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony, 
   heti 40 óra munkaidő

FELTÉTELEK:
•  Középszintű műszaki végzettség 
•  Érettségi
•  Felhasználó szintű számitógépes ismeret
•  Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
•  Büntetlen előélet, cselekvőképesség
•  Munkájára igényes, pontos
•  Kötelező Covid elleni 3 oltás felvétele

FŐBB FELADATOK:
•  A műszaki feladatok koordinálása, a műszaki csoport vezetése, 
    aktuális feladatok elvégzése

BENYÚJTANDÓ IRATOK:
•  Végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
•  Szakmai önéletrajz
•  Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a jelentkezés
   elbírálásában részvevők betekintési jogához
•  Felvétel esetén Erkölcsi bizonyítvány és oltási igazolás

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. április 19.
ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE:  2022. április 30. 
TOVÁBBÁ FELVÉTELT HIRDETÜNK:

-   ÁPOLÓ
-   SZAKÁCS
-   FELSZOLGÁLÓ
-   TAKARÍTÓ 
-   ERGOTERAPEUTA
-   FIZIKÓTERÁPIÁS ASSZISZTENS
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Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Apróhirdetések
INGATLAN

Esztergomban, eladó családi ház. 288m2 
telken, 80m2-es, 3 szobás lakrész + az 
utcáról külön bejárattal 20m2 üzlet, 
alkalmas irodának, fodrász, kozmetika 
stb. vállalkozásra. 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, nettó 161m2 lakószínt, étke-
ző konyhás, 2 fürdőszobás, két pince, 
garázs, melléképületek. Fűtése fa elgá-
zosító kazánnal és cserépkályháról is. Gáz 
bevezetve. Nyílászárók műanyagra cserél-
ve. A homlokzat és a tető frissen szigetel-
ve. Irányár: 75MFt 20/336-4936

Eladó lakás Esztergomban a Bazilika 
közelében, lakáson belül két szint, 1996-
ban épült, 70m2 3 kis szobával. Fűté-
se gáz központi, és klímával is. A lakás 
alatt 22 m2 pincével. Irányár: 35,5MFt 
20/336-4936

Eladó családi ház Esztergomban a Szent 
Tamás hegyen. 2003-ban épült, 38-as 
porotherm téglából, 104m2 telken, 2 szin-
tes 117m2 (71+46), az épület alatt szute-
rén található. Fűtése gáz központifűtés, a 
kertben boltíves pince tartozik hozzá. Az 
épületben jelenleg közös a bejárat a szom-
széddal, 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 für-
dőszoba, emeleten fürdőszoba és 3 háló-
szoba. A lakószínt összesen 95m2. Fűté-
se 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

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

 B A R T A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936; 
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu
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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.

Eladó Esztergom Irinyi J. u., III. emele-
ti, 43m2-es,1+fél szobás, felújított, erké-
lyes lakás. Új nyílászárók. Fűtése villany 
központi Irány ár: 28MFt 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. Irány-
ár: 720’000Ft / m2 20/336-4936

Eladó Tát-kertvárosban, 350 m2 telek-
kel, négyes társas házaban I. em, 63m2 
2,5 szobás lakás. Fűtése villany közpon-
ti. Garázs melléképületek Irányár: 26 Mil-
lió Ft 20/336-4936

Eladó Tokodon 461m2 területen lévő, 3 
szobás 100m2 részben felújított családi 
ház. Fűtése cserépkályha és villany köz-
ponti. Udvaron belül több gépkocsi par-
kolóval. Kisebb ház, vagy lakás beszámí-
tással is. Ár: 36 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 Esztergomban déli városrészben 
családi ház eladó, 2 szintes, kertes, 4 
szobás. Fűtése vegyes központifűtés, zárt 
kapualj. 2 fürdőszoba a felső szinten a für-
dőszoba csak félig van kész. Irányár: 62 
Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Csenkei hídnál, 
zöldövezeti környezetben 900m2 parko-
sított telken: 180m2. 3 szoba + nagy nap-
pali, téli kert, 2 fürdőszoba. Épület alatt 
2 kocsi beállós garázs+ 35m2.gardrób, 
kazánház. Szigetelt homlokzat, fa nyílás-
zárók. Fűtése, villany központi, + fa elgá-
zosító kazánnal és klímával is. A nagy tera-
szokról és erkélyekről panorámás kilátás-
sal. Az udvarban fedett terasz, csúszda, 
játszótér, kis faház. Irányár: 79,9 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
462m2 telken 2,5 szobás, 95m2 felújítan-
dó családi ház. Épület egy része alatt pin-
ce, szuterén. Garázs és melléképületek-
kel. Fűtése gázközponti. Fix ár. 38 Millió 
Ft 20/421-4557

Eladó Nyergesújfalun 3300 m2 telken lévő 
nyaraló hétvégi ház. A telek mérete miatt 
családi ház is építhető rá, 3% ban beépít-
hető. villany és saját kúttal ellátva, jelen-
leg 50m2 könnyű szerkezetes faház van 
rajta, fedett terasszal. Ár:13,9 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban utcafronti házrész 
a belvárosi temető közelében. 40m2, 
1 szoba, konyha fürdő. Cserépkályha 
fűtésű. Udvari tárolóval. Ár: 16Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban a Hősök tere köze-
lében, fő út mellett lévő két generációs, 
felújítandó családi ház 755m2 telek,3 
szoba,110m2.  Fedett kapualj, épület alatt 
pince. Fűtése gáz központi és cserépkály-
háról is. Ár: 62,9MFt 20/421-4557 

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

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

Tokodüveggyárban, Táton garázst ven-
nék! 06-70-941-7152

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT INGAT-
LANT, CSALÁDI HÁZAT VAGY LAKÁST VEN-
NÉK! OTTLAKÁS NÉLKÜL ÉLETJÁRADÉK-
KAL. 06(30)950-3134

BÉRLEMÉNY

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

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

 Mogyorósbányán 27 nm-es szoba, kony-
ha, fürdőből álló házrész kiadó fiatal pár 
részére. 0630-715-6481

Kiadó Esztergomban, zöld övezeti 2 szo-
bás bútorozott, igényesen berendezett, 
panorámás, ikerházas lakás. Gáz fűtés, klí-
ma, terasz, fedett gépkocsi beálló. Bérleti 
díj: 160,000 Ft/ hó+ rezsi. 20/421-4557

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyjavítás, gurtnicsere, szúnyoghá-
lók, harmonikaajtó, szalagfüggöny szere-
lése - 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

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

Gázkészülék javítás, karbantartás! Körös-
ladányi László 06-70-234-5724

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

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

Duguláselhárítás, csatornakamerázás! 
06-20-336-1583

Redőnyök, rovarhálók, árnyékolók, 
harmónikajtók, javítása, készítése! Nyí-
lászárók szigetelése, passzítása, beállítá-
sa, zárvasalat, szellőzőbeépítés! Penész-
mentesítés www.peneszeltavolitasa.hu 
06(30)2 94-6022

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

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

Lapostető szigetelés +36-70/941-7152

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

Ne cserélje le régi GÁZKÉSZÜLÉKÉT, szak-
szerűen felújítom! Ifj.Szabó Imre vállalom 
Esztergomban és vidéken, FÖLDGÁZAS 
és PALACKOS gázkészülékek garancia-
idő utáni javítását, szerelését, beüzeme-
lését, ÉVENKÉNTI KÉTSZERI KÖTELEZŐ, 
IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSÉT, karbantar-
tását. Falikazánok és átfolyó rendszerű víz-
melegítők vízkőlerakódásának eltávolítá-
sát. 06-30/950-3134

KÁLYHAÉPÍTŐ Esztergom és környéke - 
Építés, átrakás, tisztítás, javítás, bontás - 
anyagbeszerzéssel, garanciával, ingyenes 
felméréssel! 06-30-7565-974

Lomtalanítás, kerttisztítás, fűkaszálás. 
06304294534 

Kúttisztítást, fertőtlenítést, iszaptalanítást, 
kútmélyítést, valamint fakivágást vállalok. 
(fenyő, fió stb.) 06-30/951-0378

Akkumlátor (Varta, Kraftmann, ABS ) for-
galmazás kiváló ár-érték arányban, kérés-
re beszereléssel.Elhasznált akkumlátor 
leadása. 06-30-380-4421 

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

Tetőfedő, bádogos, ács munkát vállalok 
azonnali kezdéssel. Cserepes lemezből, 
cserépből, zsindelyből, lapostető szigete-
lés. +36702724907

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

Tetőfedő, bádogos, cserepeslemezzel 
munkát vállal. Dachdecker Service 
Meister. 06/70/632-8401

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

Régi tetők javítása, cseréje. Bádogozás, 
csatorna megerősítés, beázás elhárítá-
sa, fedlap csere, tetőtér beépítés, szige-
telés. Új tető cseréppel, cserepes lemez-
zel. Mindenféle ács munkát vállalunk. 
0620/962-1481

Duguláselhárítás 06-20-348-8720

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

Ácsmunkát, tetőfedést, bádogosmunkát, 
tetőjavítást, cserepeslemezelést, eresz-
csatornázást, széldeszkázást, tetőáthaj-
tást, lapostető-szigetelést, kúpkikenést, 
kisebb javításokat vállalok. Országosan 
kiszállás ingyenes. Kedvezmény 15% 
2022. május 20-ig. 06-70-738-3165

Tetőjavítást, széldeszkázást, tetőfe-
dést, bádogos, ácsmunkát, kúpkikenést, 
cserepeslemezelést, trapézlemezelést, 
ereszcsatornázást, tetőáthajtást, tetőtéri 
hőszigetelést anyagbeszerzésselvállalok. 
Kiszállás ingyenes. 06-30-749-5485, 
06-70-257-8945

Ácsmunkát, tetőjavítást, tetőfedést, 
bádogosmunkát, cserepeslemezelést, 
ereszcsatornázást, széldeszkázást, tető-
áthajtást, lapostető-szigetelést, házkörüli 
javításokat vállalok. Országosan kiszállás 
ingyenes. Kedvezmény 15% 2022. május 
20-ig. 06-20-225-6401.

Tetőfedést A-Z-ig cserepeslemezzel, tető-
javítást, új tetők készítését, széldeszká-
zást, ereszcsatornázást, lapostető-szi-
getelést, akár rövid határidővel vállalok. 
06-30-792-0632

VEGYES

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

Eladó elektromos fűnyíró, és  nagytelje-
sítményű körfűrész! 06-20-4959114

INGYEN elvihető ülőgarnitúra! 06-70 
- 410-4181

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

Lakáskiürítés, felvásárlás! Régi gyűjte-
ményeket, motorokat, alkatrészeket, Sim-
son, Berva, stb! 06706503168

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
Keresek öreg, régi motorkerékpárokat, 
oldalkocsit, motorkulit valamint ezek alkat-
részeit. Érdekel fellelt, hiányos és romos 
állapotig is, pl.: Pannonia, Jawa, Velo-
rex, Csepel, Zündapp, NSU, BMW, Sim-
son. Házhoz megyek! Készpénzzel fizetek. 
06-20/519-6079

ÁLLAT

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

1éves vörös tojótyúkok, 10 db-tól ingye-
nes házhozszállítással megrendelhetők, 
680 Ft/db. 06-20/214-7787

ÁLLÁS

Éjfélig nyitvatartó, esztergom-kertvárosi 
Pala pizzériába gyakorlattal rendelke-
ző KONYHALÁNYt keresünk! +3630 
277 1822

Monotonitástűrő, szorgalmas, női mun-
kaerőt keresünk könnyű fizikai mun-
kára kesztölci munkahelyre. Elvárások: 
kétműszakot vállalni tudó. Hunmetal Kft. 
06-70-673-7316

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

Racing Büfé (Tokodaltáró) önmagára, és 
munkájára igényes női, konyhai munkatár-
sat keres. 06-20-365-9493

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

TETŐMUNKÁBAN és EGYÉB HÁZFELÚJÍ-
TÁSBAN jártas munkaerőt keresek hosz-
szútávra. Pl.: tetőfedő, kőműves, de lehet 
tapasztalt segédmunkás is. Tapasztalt, 
megbízható, korrekt emberek jelentke-
zését 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
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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. 04.15-ig 15-25%-os kedvezmény!
Tel.: 06-20/328-0466

PRECÍZ MUNKA, GYORSAN, SZÉPEN, OLCSÓN

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!

AJTÓ-ABLAK-REDŐNY

06-30-410-5568

• Új csere, 
• felújítás, 
• javítás, 
• karban- 
   tartás

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

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

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

Esztergomi büfébe keresünk munkaerőt. 
Ha igényes vagy a munkádra, szeretnél 
szép környezetben egy jó csapatban dol-
gozni, jelentkezz a mannaegom@gmail.
com e-mail címen fényképes önéletrajz-
zal. Mészáros Attila

Takarító kollégát keresünk Esztergom-
ba mélygarázs takarítására napi 8 órá-
ban délutáni műszakra 14-22 óráig felü-
lős súroló automata gépre. Versenyké-
pes bér, bejelentett állás. Porminus Kft. 
Érdeklődni: 06 20-958-8014

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

Dorogi gyorsétterembe pultost felveszünk 
állandó vagy beugrós munkarendbe! Zorba 
Gyros 06-70-638-4524, zorbadorog@
gmail.com

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

Építőiparban jártas munkatársakat kere-
sek, nem kifejezetten segéd- vagy szak-
munkást, olyan munkatársra van szükség, 
aki lehet bár festő, de szükség szerint a 
gipszkartonszerelésben vagy épp a parket-
tázásban is besegít. Lehetsz kőműves vagy 
betanított munkás, a lényeg, hogy legyen 
az építőiparban szerzett néhány éves gya-
korlatod. És ami a legfontosabb, amiről azt 
állítod, hogy értesz hozzá, ahhoz valóban 
értsél is. Komplett felújításokkal foglalko-
zunk, szóval gyakorlott, és talpraesett dol-
gozni akaró és tudó munkatársakat kere-
sek. Amennyiben érdekel a munkalehe-
tőség, akkor kérlek hívj a 06-70-612-
1505-ös számon. Tóth Ferenc

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!

Belvárosi Építő K� .

Önéletrajzot bérigény megjelölésével
a munkaugy@belvarosiepito.hu címre várjuk.

hosszú távra,
változó munkaterületre keres 

AUTÓ,- ÉS PÓKDARU
KEZELÉSÉBEN JÁRTAS

ÉS TAPASZTALT
munkavállalót.

Elvárás:
középfokú OKJ-s

végze� ség,
gépkezelői jogosítvány.
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Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt

Tűzifa akció!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)

19 500 Ft/m3

tüzelőanyag kereskedő

FABRIKETT 105 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!

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!

 Az árváltozás jogát fenntartjuk.
VILLANYSZERELÉS

KIS LÁSZLÓ
Házak, lakások felújítása, 

villanyóra szerelés 
(áthelyezés, teljesítmény 

növelés, új kiépítés),

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

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. 04. 15-ig 

15-25%   kedvezmény! 

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
2022.04.15-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

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

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


