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SZENEK:
Tavalyi Ledvicei dió:                    7.490 Ft/q - 74,9 Ft/kg 

Frissen    érkezett    Ledvicei    dió:     9.490 Ft/q - 94,9 Ft/kg 

Ledvicei dara:                                       9.490 Ft/q - 94,9 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: 23.900 Ft/m3

Akác: 24.900 Ft/m3

Csomagolt HÁLÓS tűzifa: 51.000 Ft/1,7 ömlesztett 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!

Az árak a készlet erejéig érvényesek!

Érdeklődni a 06/70-9322-973 és 06-26-709-069 
telefonszámokon, vagy személyesen Pilisjászfalu, 

Külső Bécsi u. 038. sz. telephelyen.
E-mail: markako@markako.hu   •  http://markako.hu

Pilisjászfalu Mészkőbánya üzemben munkatársat 
keresünk az alábbi munkakör betöltéséhez, 

kiemelt bérezéssel:

2080 Pilisjászfalu, Külső Bécsi u. 038. 
Tel. 26/709-069, 06-70-9322-973

- AUTÓSZERELŐ
- NEHÉZGÉPKEZELŐ

A Holofon Műanyag Újrahasznosító Zrt. annavölgyi 
telephelyére fér�  kollégákat keres 3 műszakos munkarendbe

Gépkezelői
munkakörbe

Amit kínálunk:
•  8 órás bejelentett munkaviszony
•  Akár 430.000 Ft bruttó havi jövedelem,
   plusz műszakpótlék*
•  Cafeteria
•  Munkába járás támogatása
•  Munkaruha
•  13. havi fi zetés

További információ: +36 26 335 555
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal személyesen 

vagy az info@holofon.hu e-mail címen lehet.
*próbaidő után, 21 ledolgozott nap esetén.

www.holofon.hu

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

KÁLYHAÉPÍTÔ
Esztergom és környéke

•Építés, átrakás, 
  tisztítás

•Javítás, bontás

•Anyagbeszerzéssel, 
  garanciával

•Ingyenes 
  felméréssel

06-30/7565-974
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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 balesetbiztosítást 
   kapsz a világ összes országára
a munkába járásodról is 
   gondoskodunk vállalati 
   buszjáratainkkal
BŐVÍTJÜK BUSZJÁRATAINKAT 
    LÁBATLAN ÉS NYERGESÚJFALU 
    IRÁNYÁBA

Amit kínálunk neked:Feladatok:

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

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

Jelentkezz!

VAGY SZEMÉLYESEN A FELVÉTELI NAPUNKON: 2022. JÚNIUS 30-ÁN 10:00-KOR
ESZTERGOM, DOBOGÓKŐI ÚT 35. SZÁM ALATT

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

A több, mint 40 éve működő, magyar tulajdonú
OPUS CÉGCSOPORT 

NŐI ÉS FÉRFI 
MUNKATÁRSAT KERES

TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE
(esztergomi munkahely, két műszakos munkarend).

AMIT ELVÁRUNK: 
 Igényes, precíz munkavégzés
 Megbízhatóság

AMIT KÍNÁLUNK:
 Munkaruha biztosítása
 Utazás biztosítása céges buszjárattal
 Béren felüli bónusz juttatások
 havi, év végi bónusz
 Napi egyszeri meleg étkezés

ELÉRHETŐSÉG: 
Telefonon: hétfőtől péntekig 8:00–16:30-ig

+36 30/342-35-25

· MINŐSÉGELLENŐR
· HEGESZTŐ 
 

MUNKALEHETŐSÉG!
A Weldmont Kft. felvételt hirdet 

esztergomi telephelyére a 
következő pozíciókra: 

Jelentkezés módja: küldje el fényképes önéletrajzát 
a  toborzas@weldmont.hu e-mail címre!

Önállóan dolgozni tudó  
ÁCSOT, TETŐFEDŐT 

és BÁDOGOST, 
illetve SEGÉDET 

felveszek azonnali 
munkakezdéssel. 

Pléli János  Tel.: 30/9413-775

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!
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KIADÓ

KIADÓ

DOROG

ESZTERGOM

KOMÁROM TATABÁNYA

A SPRINGFIX 
Hungary Kft. 

esztergomi műanyag 
fröccsöntő és 

présüzemébe felvételt 
hirdet    

FÉMIPARI GÉPBEÁLLÍTÓ  
munkakörbe

AZ ÚJ MUNKATÁRS FELADATAI: 
•  Fémipari megmunkáló gépek kezelése
•  Fémipari megmunkáló gépek  beállítása 
   (pl. prés,- lyukasztó- kivágó- hajlító gépek)
•  Szerszámok, készülékek előkészítése
•  Szerszámcserék lebonyolítása
•  Egyedi gyártások munkafolyamatainak 
   önálló elvégzése

A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
TAPASZTALATOK, ISMERETEK:

•  Műszaki végzettség
•  Szakmai tapasztalat
•  Kétműszakos munkarend vállalása
•  Precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség
•  Eredmény-, minőség- és vevőorientáltság
•  Önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság
•  Német/angol nyelvismeret előny

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, fi zetési igény 
megjelölésével a következő címeken lehet: 

2500 Esztergom, Látóhegyi út 4, Pf.: 369 ;  
email: reka.mezo@springfi x.hu
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Ingyenes 
sportolási 
lehetőség

Ingyenes 
vállalati 

buszjárat

Havi 
bónusz

Cafetéria Túlórák 
minden 

hónapban 
kifizetésre 
kerülnek

Megemelt 
juttatások

Jelenléti 
bónusz

Élvezd a nyári 
szabadságot és jelentkezz 

nyitott pozícióink 
egyikére! 

❖ GÉPKEZELŐ
❖ GÉPBEÁLLÍTÓ
❖ GÉPKEZELŐ-GÉPBEÁLLÍTÓ
❖ SZERSZÁMKARBANTARTÓ
❖ RAKTÁROS

3 
műszak

Jelentkezés: agota.katona-mikolai@kienle-spiess.com
Kérdésed van? +36 30 556 7206 

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! 

FARM BURGER
ESZTERGOM

MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK
hosszútávra a 

FARM 
Hamburgerezőbe.

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

gastromarton� y@gmail.com

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.

Bajkó Ferenc 
06-20-9-235-243

SZOBAFESTÉSBEN 
jártas kollégát 

felveszek!

KÉZI ÉS GÉPI TAKARÍTÓKAT 
keresek az esztergomi Ipari Parkba hétfőtől 

péntekig 6-8 órában, akár 1 műszakban 
(délelőtt), vagy két műszakban. 

BG Credit House Kft.      06-30/655-2074, 
bgcredit.balazs@gmail.com

Jelentkezés telefonon: + 36 20519 9206
vagy e-mailen: allas@bbmobel.com 

Cím: 2085 Pilisvörösvár Kamilla utca

ELVÁRÁSOK: 
• Asztalos végzettség vagy - 
BÁRMILYEN SZAKMUNKÁS 
VÉGZETTSÉG ESETÉN 
ÁTKÉPZÉSI LEHETŐSÉG

Bányai Bútorok Kft. 
pilisvörösvári bútorüzemébe 

keres azonnali munkakezdéssel, 
teljes munkaidőben 

NŐI ÉS FÉRFI 
MUNKATÁRSAKAT

 ASZTALOS
pozícióra.

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Jó � zetés
•  tapasztalt munkatársak
•  stabil hátterű cég
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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.  
munkatársakat keres

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

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.

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

A SPRINGFIX 
Hungary Kft. 

esztergomi esztergomi  
üzeme felvételt hirdet:    

OPERÁTOR  
munkakörbe

IDEÁLIS JELÖLTEK: 
•  akik szívesen végeznek kézi és gépi összeszerelést
•  önállóan képesek precízen dolgozni
•  együttműködőek a minőségi problémák feltárásában 
   és kijavításában

 AMIT KÍNÁLUNK:
•  biztos munkahely egy jó csapatban
•  bruttó 230.000 HUF alapbér + prémium
•  30 % műszakpótlék (18:00-06:00 óra között) 
•  jellemzően ülőmunka, kétműszakos munkarendben 
•  ingyenes buszjárat Esztergom – Dorog – Tát 
   vonzáskörzetéből

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, a következő címeken lehet:

2500 Esztergom, Látóhegyi út 4, Pf.: 369 ;  
email: reka.mezo@springfi x.hu

Azonnali álláslehetőség   
Pilisszentiván legnépszerűbb 
gyárába! 

AMIT KÍNÁLUNK:
- 1 műszakos munkarend
- Szabad hétvégék
- Teljes állású, bejelentett 
   munkaviszony
- Teljesítménybónusz, cafeteria, 
   éves bónusz és életbiztosítás
- Bejárás támogatása
- INGYENES céges buszjáratok az 
  alábbi településekről: Csolnok, 
  Dág, Sárisáp, Tinnye, Úny, Piliscsaba, 
  Piliscsév, Pilisszentiván, Pilisszántó, 
  Pilisvörösvár, Annavölgy, Dorog, 
  Tokodaltáró, Esztergom, Kesztölc, 
  Solymár,  Budapest (Árpád híd és Flórián-tér)

OPERÁTORI 
munkalehetőség!

Érdeklődni Gyulai Róbertnél a 06 20 404 1223-as 
számon vagy a gyulai.robert@work-force.hu  

címen lehet! 

Süttői 
vendéglőbe 

SZAKÁCSOT, 
PIZZA-

SZAKÁCSOT, 
KONYHAI 

KISEGÍTŐT,  
és FUTÁR 
(saját autóval 

rendelkező) 
munkatársat 

keresünk. 

Jankó Vendéglő 
06-30-331-7437

 Pala pizzériába 
gyakorlattal rendelkező 

KONYHALÁNYT 
keresünk! +36/30-277-1822

ÉJFÉLIG NYITVATARTÓ, 
ESZTERGOM-KERTVÁROSI
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Havi bruttó 
50.000 Ft 
bónusz

órabér már 
bruttó 
1400 Ft-tól

cafeteria  
már a  
próbaidő 
alatt is

kiemelten 
magas 
(10%-70%) 
műszak- 
pótlék

60%  
üdülési 
bónusz

100%  
karácsonyi 
bónusz Telefon- 

flotta  
kedvezmény

Kedvezményes 
étkezés

Ajánlói  
program:  
akár 600.000 Ft  
bónusz 

Ingyenes 
céges  
buszjáratok 

Díjmentes 
szállás 

8 órás munkarend, 
folyamatos 
3 műszakban

Heti bérelőleg  
a próbaidő 
alatt 

Hazautazási 
támogatás,  
ha távol laksz 

Bruttó béren felüli juttatások

BRUTTÓ 
432.000 Ft- 
585.000 Ft 

FORMÁLD VELÜNK  
A JÖVŐT 
GÉPKEZELŐKÉNT! 
Légy te is Zoltekes, felvétel és belépés 1 héten belül! 

06 20 777 0033 facebook.com/ZoltekZrt

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
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, TARGONCAVEZETŐ 
és KARBANTARTÓ 

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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A KÁNIKULA VESZÉLYEI: AMIRŐL 
KEVESET BESZÉLNEK
Sokat hallhatunk a kiszáradás veszélyeiről, illetve a hőség szív-érrendszerre 
gyakorolt hatásairól, azonban vannak olyan, keveset emlegetett állapotok 
is, amikre szintén érdemes felkészülni!
HŐKIMERÜLÉS: 
SÓHIÁNY IS OKOZHATJA

A hőségre és a nagyfokú 
fizikai terhelésre a szervezet 
kompenzációs mechanizmusok 
beindításával reagál: értágulat és 
fokozott verejtékezés alakul ki. 
Amennyiben az elvesztett vizet 
és ásványi anyagokat nem, vagy 
nem kellő mértékben pótoljuk, 
létrejön a hőkimerülés, melynek 
két formája lehetséges: vízhiányos 
és sóhiányos típus.

A hőkimerülés általában több 
nap alatt alakul ki, fogékonyabbak 
rá a kevés folyadékot fogyasztó, 
túlsúlyos vagy idős emberek. A 
sóhiányos hőkimerülés során az 
agy kismértékben megduzzad, 
amely fejfájáshoz, szédüléshez, 
hányingerhez vezet. A beteg 
ingerlékeny, bágyadt lehet. 

A pulzus szapora, kezdetben 
egyes kis izmok izolált görcse 
jelentkezik, később nagy terje-
delmű, fájdalmas rángások ala-
kulnak ki elsősorban a kezek, a 
lábak és a hasfal izomzatában.

A kezelés kórházi körülmények 
között lehetséges, ám nagyon 
fontos, hogy a kiváltó okot mielőbb 
megszüntessük: a beteget vigyük 
hűvös helyre, fektessük le, testét 
hűtőborogatással takarjuk be!

A FORRÓSÁG KÖNNYEN 
VEZETHET 
HŐKOLLAPSZUSHOZ

A meleg miatti ájulás 
(hőkollapszus) elhatárolható 
a más okokból kialakuló 
eszméletvesztéstől, hiszen jel-
lemzően rövid ideig tart: néhány 
pillanattól maximum 15 percig 
húzódhat. Az ájulás hátterében 
ilyen esetekben a meleg miatti 
vérkeringésbeli változások áll-
nak: a szervezet úgy próbálja 
magát hűteni, hogy a test 
középvonalától távolabb eső erek 
kitágulnak, elősegítve a hőleadást. 
Ezzel párhuzamosan intenzív 
verejtékezés is megfigyelhető. 
A két tényező az arra hajlamos 
egyéneknél agyi vérkeringési 
zavart, így ájulást okozhat. A 
beteget minél hamarabb fektessük 
le, lehetőleg szellős, árnyékos, 
hűvös helyen. Lábait kissé emeljük 
meg, polcoljuk alá, ruházatát 
lazítsuk meg. 

Amennyiben még nem tért 
magához, ellenőrizzük a légzést 
és keringést (hőségkollapszus 
esetén ezek normálisak). Ha a 
beteg elesett, vizsgáljuk meg, 

hogy nem szenvedett-e komolyabb 
sérüléseket.

TÚLZOTT FOLYADÉKPÓTLÁS: 
VÍZMÉRGEZÉS LEHET A VÉGE

A szervezet vízháztartásának 
szinten tartása a nyári melegben 
elengedhetetlen. A kiszáradás 
sajnos sokakat érintő probléma, 
amely jó néhány esetben a tudatos 
folyadékfogyasztással elkerülhető 
lenne. Azonban a víz hiányának 
hirtelen pótlása is járhat komoly, 
akár veszélyes mellékhatásokkal: 
eszméletvesztést, látászavart és 
izomgörcsöket okozhat. Amikor 
a nagyfokú verejtékezés során 
kialakuló só- és vízhiányos 
állapotot úgy próbáljuk kom-
penzálni, hogy egyszerre lezú-
dítunk 1,5-2 liter vizet, azzal 
a szervezet ionháztartásának 
zavarát, vagyis vízmérgezést 
idézhetünk elő. A túlzott folya-
dékpótlás következménye, hogy 
a vérben lévő nátrium szintje 
a kritikus érték alá esik. A 
nátriumnak viszont alapvető 
szerepe van a szervezetben: a 
sejtek közötti üzenetek szál-
lításához, illetve a sejtekben és az 
azok körüli folyadékmennyiség 
szabályozásához elengedhetetlen. 
Emellett karban tartja a vér-
nyomást és elősegíti az izmok 
mozgatásához szükséges jelek 
zavartalan terjedését.

Figyeljünk oda a víz pótlásán 
felül a megfelelő ásványi sókra is, 
emellett fontos, hogy a folyadék 
pótlása egyenletesen történjen az 
egész nap folyamán. A vízmérgezés 
tüneti következményeit a beteg 
nyugalomba helyezésével csök-
kenthetjük.

szimpatika.hu/
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külső-belső munkák! 

06-30-875-6655

Lakás-, ház-, 
ipari létesítmény 

felújítás, átépítés, 

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.

NYÁRIŐSZI ELŐJEGYZÉS 
2022. 06.30-ig 15-25%-os kedvezmény!

Tel.: 06-20/328-0466
PRECÍZ MUNKA, GYORSAN, SZÉPEN, OLCSÓN

VILLANYSZERELÉS
KIS LÁSZLÓ

Házak, lakások felújítása, 
villanyóra szerelés 

(áthelyezés, teljesítmény 
növelés, új kiépítés),

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

Duguláselhárítás
0-24 bontás nélkül

VÍZSZERELÉS csatorna kiépítése 
cső és csatorna törés javítása

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

www.mindendoboz.hu
Az akció 
visszavonásig tart. 

ALUDOBOZOD MOST
MÉG TÖBBET ÉR!

BUDAKALÁSZ AUCHAN

 10Ft/3 db
SOLYMÁR AUCHAN

10Ft/3 db
SZENTENDRE INTERSPAR

5Ft/db

FARM BURGER
ESZTERGOM

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

06 33 400 748
Nyitva tartás: Hétfő-vasárnap: 12.00-21.00

Már a                           -n is megtaláltok!

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.
NYÁRI-ŐSZI feliratkozóknak

2022.06.30-IG  15-25% kedvezmény! 

LEMEZTETŐ ÁTFEDÉSEK

TÉRKÖVEZÉST, 
KAPUBEJÁRÓK 

KÉSZÍTÉSÉT-FELÚJÍTÁSÁT 
vállalom rövid határidőn belül, 

garanciával, 
számlaképesen, 

ingyenes helyszíni felméréssel.
Elérhetőség: 

+3630/361-0573 · 19kunzoltan82@gmail.com

Vállaljuk épületek, kerítések, garázsok 
BONTÁSÁT, továbbá kisebb GÉPIMUNKÁKAT, 

TÉRKÖVEZÉST, BETONOZÁST, egyéb 
KÔMÛVES MUNKÁKAT. 

Zöldhulladék kezelésével is foglalkozunk: 
FÛKASZÁLÁS, FAKIVÁGÁS stb.

Hívjon bizalommal!  06-70-204-4859
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Tölgy, gyertyán, 
bükk = 22.000 Ft
Akác =  23.500 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!

A
A

 5
8

3
8

4
1

9
 Hárs  /ömlesztve, hasítva/ 
18.500 Ft/m3 

Tölgy, Bükk 
/hasítva, ömlesztve/

22.000 Ft/m3 

Akác  /ömlesztve, hasítva/ 
23.500 Ft/m3

TŰZIFA 
AKCIÓ!

 Az árváltozás jogát fenntartjuk.

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

80
37

81

Tel.: 06-70-335-6642

Veres Zsolt

Tűzifa akció!
Tölgy, bükk, gyertyán 

ömlesztve, hasítva (mxmxm)

23 500 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.

LAKÁSFELÚJÍTÁS- 
FESTÉS, KARTONOZÁS, 
DRYVITOZÁS
LAKATOS MUNKÁK- 
KAPUK, KORLÁTOK, 
KERÍTÉSEK

Kis Róbert · 06 70 364 3705 · robifa001@gmail.com

Gyors és 
precíz 

kivitelezés!

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
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 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.

 

Apróhirdetések
INGATLAN

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

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

IDŐS SZEMÉLY ÁLTAL LAKOTT 
INGATLANT, CSALÁDI HÁZAT VAGY 
LAKÁST VENNÉK! OTTLAKÁS NÉL-
KÜL ÉLETJÁRADÉKKAL. 06(30) 
950-3134

Esztergomban a Galagonyás úton, 
frekventált helyén lakóövezetben 
gyönyörűen kiépített borospince (2 
db) 72 nm-es gazdasági épületként 
bejegyzett présházzal 900 nm2 
telekkel eladó. 06 704 098 095 

B A R T A
I N G AT L A N I R O D A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936
Mobil: +36 /20/ 421-4557 
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu

Pilismarót üdülő övezetében, a 
Duna közelében lévő lakóház minő-
sítésben 2,5 szobás tégla építésű 
ingatlan eladó. 800 m2 telek, szi-
getelt homlokzat, felújított tető, 32 
Amper villanyáram, fedett kocsi 
beálló. Ár: 25 MFt. 20/336-4936.

Eladó Esztergomban, a Visegrá-
di út mentén, két aszfaltos útról 
megközelíthető, 21,300 m2, szán-
tó, erdő, nádas terület. Villany lehe-
tőség adott. Alkalmas lovardának, 
kalandparknak stb. Irányár: 21 
Millió Ft 20/336-4936

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

Pilismarót Basaharc 844m2 épí-
tési telek eladó. Víz villany lehető-
ség adott. Hétvégi ház, nyaraló épít-
hető rá. Ár: 4 MFt. 20/336-4936

B A R T A
I N G AT L A N I R O D A

Tel: +36 /33/ 415-583
Mobil: +36 /20/ 336-4936
Mobil: +36 /20/ 421-4557 
Web: barta.ingatlanforras.hu
E-mail: barta@ingatlanforras.hu

 TELJES KÖRŰ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁS  
Kecskés Tamás kőműves mester    Tel.:06-70/941-7152

Eladó Esztergomban a kórház 
közelében 1970-ben épült két-
szintes felújítandó 100m2 3 szobás 
családi ház. Telek területe 369 m2, 
fedett kapualj. Gázfűtés pince, mel-
léképület, garázs, zárt udvar. Irány-
ár: 70 Millió Ft 20/421-4557

Eladó új építésű lakás Esz-
tergomban, 2 teraszos 125 m2 
penthaus lakás, teraszok 30+10 
m2. Lakáson belül 2 szintes, 3 
szobás, 2 fürdőszoba, 3 wc. Egy 
gépkocsi parkolóval zárt udvaron 
belül. AAA + energetikai besorolá-
sú, liftes épületben. Olcsó rezsi, ház 
központifűtés. Irányár: 100’000’000 
MFt . 20/336-4936

Eladó családi ház Esztergom 
Szentgyörgymezőn 271 m2 telek-
kel, 2 szoba kb 85m2. Fűtése 2 db 
cserépkályhával. Épület alatt pince. 
Gépkocsi beálló lehetőség az udva-
ron belül. Sarok telek lévén önál-
ló bejárati lehetőség megoldható, 
beépíthető tetőtér. Eladási ár: 30 
Millió Ft 20/336-4936

Eladó Esztergomban a Csenkei 
hídnál, családi ház, zöldöveze-
ti környezetben 900m2 parko-
sított telken: 180m2. 3 szoba + 
nagy nappali, téli kert, 2 fürdő-
szoba. Épület alatt 2 kocsi beállós 
garázs+ 35m2.gardrób, kazánház. 
Szigetelt homlokzat, fa nyílászárók. 
Fűtése, villany központi, + fa elgá-
zosító kazánnal és klímával is. A 
nagy teraszokról és erkélyekről 
panorámás kilátással. Az udvar-
ban fedett terasz, csúszda, játszó-
tér, kis faház. Irányár: 120 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban. A Fő út men-
tén lévő kétszobás 48m2 lakás. 
2018-ban felújított ingatlan, új nyí-
lászárók, új fűtés rendszer, riasztó-
val ellátva.  Elhelyezkedése miatt 
alkalmas lakásnak, üzleti célra 
irodának, szépség szalon, ren-
delő részére is. Eddig is üzleti cél-
ra volt használva. Lakáshoz tartozó 
külön fürdő wc, + külön vendég wc 
is van. Szemben a lakással kialakí-
tott parkolókkal. Fix ár: 24 Millió Ft 
20/336-4936

Eladó Esztergomban Aranyhe-
gyen III. em kétszobás 51 m2 
2005- ben épült nagy erkélyes, 
panorámás kilátással rendelkező 
lakás. Fűtése gáz központi, szige-
telt homlokzat. Épület alatt terem 
garázs  Ár: 33 MFt  20/421-4557 

Esztergomban, Szentgyörgymezőn 
eladó felújított kétszintes sorház, 
448m2 kerttel, 4 szoba, nettó 
161m2 lakószínt, étkező konyhás, 
2 fürdőszobás, két pince, garázs, 
melléképületek. Fűtése fa elgá-
zosító kazánnal és cserépkályhá-
ról is. Gáz bevezetve. Nyílászárók 
műanyagra cserélve. A homlokzat 
és a tető frissen szigetelve Irányár: 
75MFt 20/336-4936

Eladó Esztergomban 95m2 két 
szintes sorházi lakás 3 hálószoba 
+ nappali, mind két szinten wc, fel-
újított jó állapot, kis előkert, garázs. 
Irányár: 65MFt 20/336-4936

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Vállalom: épületek bontását, felújí-
tását, tető javítását, bádogozását, 
földmunkát, csatornázást, terep-
rendezést, veszélyes fák kivágá-
sát, fűnyírást, burkolást, kőműves 
munkákat, nyílászárók beépítését, 
földmunkagép munkákat, térköve-
zést. Hívjon bizalommal!  06-70-
429-6053, 06-20-626-8429

Duguláselhárítás, csatornakame-
rázás! 06-20-336-1583

Vállaljuk épületek, kerítések, gará-
zsok bontását, továbbá kisebb 
gépimunkákat, térkövezést, beto-
nozást, egyéb kőműves munká-
kat. Zöldhulladék kezelésével is 
foglalkozunk: fűkaszálás, faki-
vágás stb. Hívjon bizalommal! 
06-70-2044859

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

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

Ne cserélje le régi GÁZKÉSZÜLÉ-
KÉT, szakszerűen felújítom! Ifj.Sza-
bó Imre vállalom Esztergomban és 
vidéken, FÖLDGÁZAS és PALACKOS 
gázkészülékek garanciaidő utáni 
javítását, szerelését, beüzemelé-
sét, ÉVENKÉNTI KÉTSZERI KÖTE-
LEZŐ, IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉ-
SÉT, karbantartását. Falikazánok 
és átfolyó rendszerű vízmelegítők 
vízkőlerakódásának eltávolítását. 
06-30/950-3134

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

Kertek, udvarok fűkaszálását, 
gaztalanítását, takarítását, csator-
natisztítást vállalok! Nagy Sándor 
06-20-321-0601

Térkövezést, kapubejárók készíté-
sét-felújítását vállalom rövid határ-
időn belül, garanciával, számlaké-
pesen, ingyenes helyszíni felmé-
réssel.Elérhetőség: +3630/361-
0573, 19kunzoltan82@gmail.com

Fűkaszálás, kerttisztítás, lomtala-
nítás. 06304294534 

Lakás-, ház-, ipari létesítmény fel-
újítás, átépítés, külső-belső mun-
kák! 06-30-875-6655

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

Villanybojler tisztítást, javítást vál-
lalok rövid határidővel Esztergom és 
környékén. 30/229-12-23

Lakások, családi házak villanysze-
relését vállalom, ingyenes előzetes 
felméréssel. 06/303921948

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS 
Egyéni vállalkozóként, Pilisvörös-
vár 30 km-es vonzáskörzetében, 20 
éves szakmai tapasztalattal munkát 
vállalok. Érd.: gyurka0424@gmail.
com, 06-70-596-9078

Nyári akció augusztus 31-ig. Ács, 
tetőfedő, bádogos munkát válla-
lunk. Palatetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok építése Lindab 
cserepeslemez bármilyen tetőre. 
Saját anyaggal dolgozunk. Ingye-
nes felmérés. +3670/235-6468

Régi tetők javítását, új tetők készí-
tését, bádogos, ácsmunkát, kúp-
kikenést, ereszcsatornázást, szél-
deszkázást, Lindab-lemezelést 
anyagbeszerzéssel, kedvezménye-
sen vállalom. 06-20-362-8311, 
06-30-858-2931

Ács, tetőfedő, bádogos munkát 
vállalunk. Palatetők felújítása, új 
tetők, teraszok, garázsok építése 
Lindab cserepeslemez akciós áron 
bármilyen tetőre. Saját anyag-
gal dolgozunk. Ingyenes felmérés. 
+36309974387

Ácsmunkát, tetőjavítást, tető-
fedést, bádogosmunkát, csere-
peslemezelést, ereszcsatorná-
zást, széldeszkázást, tetőáthaj-
tást, lapostető-szigetelést, kúpki-
kenést, kisebb javításokat válla-
lok. Országosan kiszállás ingye-
nes. Kedvezmény 15% 2022. júli-
us 31-ig. 06-20-225-6401

Tetőfedő mester vállal bádogos, 
ács munkát, cseréplemez átrakást, 
cseréplécezést, kisebb tetőjavítást, 
lapostető szigetelést anyaggal 
együtt is. Ingyenes felmérés, azon-
nali kezdés. +3620/975-5613

Vállalok tetőfedő, bádogos, ács-
munkát, tetőjavítást, kúpkikenést, 
széldeszkázást, ereszcsatorná-
zást, cserepeslemezelést, lapos-
tető-szigetelést kedvezményesen. 
06-20-954-8878

Ácsmunkát, bádogosmunkát, tető-
fedést, tetőjavítást, ereszcsatorná-
zást, cserepeslemezelést, széldesz-
kázást, tetőáthajtást, lapostető-szi-
getelést, egyéb kisebb javításokat 
vállalok. 06-20-917-2422

Tetőfedő, bádogos, ácsmun-
kát, kúpkikenést, széldeszkázást, 
cserepeslemezelést, trapézleme-
zelést, ereszcsatornázást, tetőjaví-
tást, cseréplécezést, tetőtéri hőszi-
getelést anyagbeszerzéssel válla-
lok. Kiszállás ingyenes. 06-30-
749-5485, 06-70-257-8945

Lapostető szigetelés +36-
70/941 -7152

Eladó Esztergomban az ipari park-
ban 11,000 m2 ipartelep. Alkalmas 
fém megmunkáló csarnok, raktár 
és egyéb tevékenység létreho-
zására. Beépíthetőség kb. 3600 
m2. Víz a telken belül, víz aknában 
elhelyezett vízórával. Gáz a telek-
től 50 méterre, villany 100 méte-
ren belül. Irányár: 165 Millió Ft  
20/336-4936

Eladó 2006-ban épült lakás Doro-
gon 78m2, 3 szobás, I. em. liftes 
ház. Részben bútorozott, felújított, 
ház központi fűtéses, egyedi mérő-
órás, szigetelt homlokzat. Az épü-
letben terem garázs bérelhető. Ár. 
47.Millió Ft 20/421-4557

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

BÉRLEMÉNY

Dorogon, a Zsigmondy ltp-en 
13 nm-es vizesblokkos helyiség 
KIADÓ! 06-30-297-1946

Esztergomban garázs kiadó! 
06-70-941-7152

Héregen, Neszmélyen, Süt-
tőn keresek kiadó családi házat! 
06-70-941-7152

Kiadó Esztergomban, lakó park-
ban, 3 szoba + nappalis bútorozott 
lakás, zárt udvarban kocsi beál-
lóval, kis parkosított udvarral. Két 
havi kaució szükséges.  Gáz fűtés+ 
klíma. Bérleti díj 240’000 Ft/ hó + 
rezsi. 20/421-4557

Kiadók Esztergomban,.2 szo-
bás bútorozott, igényesen fel-
újított, berendezett lakások. Két 
havi kaució szükséges. Bérleti 
díjak: 120- 150,000 Ft/ hó+ rezsi. 
20/421-4557

Esztergomban, kiadó lakások. 
1-2 szobás 35-48m2 bútorozott 
felszerelt, berendezett lakások. 
Két havi kaució szükséges. Bérleti 
díjjak; 110-130-150,000 Ft/ hó + 
rezsi. 20/421-4557

JÁRMŰ

www.vihariauto.hu
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
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Keresek önállóan dolgozni tudó 
gipszkartonszerelőt és szoba-
festőt illetve szakemberek mel-
lé kisegítőt betanított munká-
ra, heti kifizetéssel. CREALL Kft. 
06-20/334-7025

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

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

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

Álláslehetőség megváltozott mun-
kaképességű személyek részére, 
könnyű fizikai munka dorogi telep-
helyen, 4-6 órás munkaidő. Infi Kkt. 
06-20-376-0696

Dorogon újranyíló autókozmetiká-
ba keresek gyakorlattal rendelkező 
alkalmazottat! Gál Csaba 06 70 
284 3198, 06 20 590 9717

Kőművest, kőműves segédet, 
festőt, villanyszerelőt felveszek! 
Hívj bizalommal! Gran Gen Ker 
Kft.+36-70/941-7152

Dorogi munkahelyre,betanított 
munkára,egy műszakos mun-
karendbe fiatalos csapatba jó 
kereseti lehetőséggel férfi mun-
kaerőt keresünk. Binder Bálint 
06303920959

Dorogi munkaterületünkre kere-
sünk 8 órás TAKARÍTÓKAT dél-
előttös munkarendben.Jelentkez-
ni telefonon 0630 - 5829320. 
Jánosik és Társai Kft.

Villanygenerál Kft. Villanyszere-
lőket és villanyszerelésben jár-
tas segédmunkásokat keres. Amit 
kínálunk: Munkavégzéshez szük-
séges felszerelés, azonnali kezdés, 
hosszútávú munka, cafeteria. Mun-
kavégzés: Budapest és környéke. 
06-30/9906-405

Süttői vendéglőbe szakács, 
pizzaszakács, konyhai munka-
társat és pizzafutárt (saját autó-
val) keresünk. Jankó Vendéglő 
06-30-331-7437

Co2 hegesztő, robot hegesz-
tő munka Gödöllőn alapórák-
kal nettó: 400.000Ft/hó, túlórák-
kal 480.000Ft/hó, lakatos munka 
alapórákkal 345.000Ft/hó, túlórák-
kal 400.000Ft/hó. Igényes, díjmen-
tes szállást biztosítunk vagy uta-
zási hozzájárulást. NexcomCenter 
Kft. femipar.munka18@gmail.com, 
+3670/884-4955

RÉGISÉG

Festményt, szobrot, órát, por-
celánt, hagyatékot vásárolok! 
06-70-620-4706

OKTATÁS

JELENTKEZZ TE IS! NYÍLÁSZÁRÓ 
ÉS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERE-
LŐ, ÉS BEÉPÍTŐ KÉPZÉS INDUL.A 
tanfolyamot elvégzők képesek 
lesznek olyan nyílászáró rendsze-
rek ajánlására és beépítésére, ami 
az igényekhez legjobban alkalmaz-
kodik, különös tekintettel a követ-
kezőkre: energiatakarékosság,fény
védelem, zajvédelem. Képzés idő-
tartama: 240 óra / 3 hónap. Kép-
zés díja: 165.000 Ft. Jelentkezz 
vagy érdeklődj az alábbi telefon-
számokon: 06 70 284 3198, 06 
20 590 9717

GIPSZKARTON SZERELŐ TANFO-
LYAM INDUL! Ha úgy érzed, ez a 
te hivatásod, jelentkezz GIPSZ-
KARTON SZERELŐ képzésünkre! A 
gipszkarton szerelő szakember fel-
adatai: a szerelt válaszfalak, elő-
tétfalak elkészítése; aknafalak kivi-
telezése; függesztett és függesz-
tés nélküli álmennyezetek; fa - és 
fémvázas tetőtér-beépítés kivitele-
zése; különböző dobozolási mun-
kák elkészítése. A képzés megkez-
désének feltételei: alapfokú iskolai 
végzettség,vagy a Dobbantó prog-
ram elvégzése. Foglalkozás egész-
ségügyi, alkalmassági vizsgálat. A 
képzés időtartama: 550 óra / 3 
hónap. Képzés díja (szakmai vizs-
ga díja nélkül):145.000 Ft, mely tar-
talmazza az előzetes tudásmérést, 
az oktatásokat, a tananyagot és a 
záróvizsga díját is. A szakképzett-
séget, illetve szakképesítést iga-
zoló bizonyítvány megszerzését az 
akkreditált vizsgaközpont biztosítja. 
Jelentkezz vagy érdeklődj az aláb-
bi telefonszámokon: 06 70 284 
3198, 06 20 590 9717

VEGYES

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

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, kisgépeket. 
06-70/624-5475

Rock-Ola zenegépek (vurliczer) 
eladók.06 20 393-8977

Vásárolok mindenféle veterán 
motorokat, alkatrészeket. Simson, 
Jawa, Romet, stb! 06706503168

LAPZÁRTA: 
KEDD 12.00 ÓRA

A VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Ügyféltájékoztató 
munkatársat keres.

Főbb feladatok:
·  telefonhívások kezelése, email levelezés,  

online kapcsolatok
· ügyféligények kezelése, információkeresés, rögzítés
· egyéb kapcsolódó adminisztrációs teendők elvégzése

Elvárások:
· középfokú végzettség
·  kiemelkedő kommunikációs és kapcsolatteremtő 

készség
· irodai szoftverek magabiztos használata (Word, Excel)
. jogosítvány B kategória

Munkavégzés helye: Esztergom

Önéletrajzokat a hrvezeto@vertikalzrt.hu 
e-mail címre várjuk.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
a Szuperinfó országos hálózatán keresztül az ország BÁRMELY pontjára!

MUNKAERŐT KERES?       SEGÍTÜNK!
Hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában!

+36-30/692-1256, 06-33/403-703   esztergom@szuperinfo.hu

Tudta Ön, hogy itt helyben a 
Szuperinfó dorogi irodáján 

keresztül, az ország 
54 másik Szuperinfó 

lapjába is feladhatja hirdetését?

SÜTTŐ  
Hengermalom Közösségi Ház: 

2022. 06. 30. (csüt.) 
13.00-17.00
SZENTENDRE  - 

Castrum Center Szolg. Ház: 
2022. 06. 30. (csüt.) 

9.00-17.00
PILISCSABA  
Klarissza Ház: 

2022. 06. 30. (csüt.) 
14.00-18.30

NYERGESÚJFALU  
Művelődési Központ: 

2022. 07. 4. (hétfő) 
12.00-18.00

VÉRADÁS

Az eseményhez itt lehet csatlakozni: 
Véradás Esztergom-kertvárosban | Facebook

Keresd applikációnkat a Google Play-en, az App Store-ban és a 
Windows Marketplace-en

www.veradas.hu

Minden csepp számít! 
Adj vért és ments 

meg 3 életet!

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.

NYÁRI-ŐSZI előjegyzőknek 

2022. 06. 30-ig 

15-25%   kedvezmény! 
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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, Termőföld, Töltőföld

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

PB gáz csere

TÖLGY, CSER, BÜKK, 
             ömlesztve, hasítva:  23.900 Ft/m3

20 q-tól díjtalan 
házhoz szállítás, 

20km-es 
körzeten belül!

Ledvicei dió szén: 8.990 Ft/q

AKÁC ömlesztve, hasítva:  24.900 Ft/m3

Gyújtós fa: 950 Ft/zsák - PEPO alágyújtós kapható

Nálunk már bankkártyával is fi zethet otthonában és telephelyünkön is!

89,9 Ft/Kg

Ledvicei dara szén: 8.640 Ft/q 86,4 Ft/Kg

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

A
A

 585 1199

FAKERÍTÉS
FA TERASZBURKOLAT
PARADICSOMKARÓ 

www.ebenasztalos.hu

06-30-822-7039
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

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.huAz ajánlat 2022. június 1. és augusztus 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

NAPSÜTÉS ÉS ÉLESLÁTÁS?
IGEN!

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ & UV SZŰRŐS

SZEMÜVEGLENCSE

20-40%
KEDVEZMÉNNYEL

VEZETŐ VILÁGMÁRKÁK

SZEMÜVEGKERETEI

50-70%
KEDVEZMÉNNYEL

NŐI   •   FÉRFI   •   GYEREK
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